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DECYZJA

1, art. 83c ust. 1, 3 i 4, art. art. g6
ia 2004..r. o ochronie prz dnolity:
z dnia 14 czerwca 1960 r. _ owanta
, poz. 1257) _ po rozpat znaK:

orzeka:
zezwoli' Gminie Miasto !!a3 na usunigcie jednej sztuki grabu zwyczajnego (o obwodzie pnia 126 cm,mierzonym na wysokosci 1 3 m) rosnqcego na terenie nieruchomoscipriy ul. Anstadta 611o w Lodzi(dzialka nr 10131w obrqbie s-2), przy p6lnbcno-wschodnim narozniku oloynku priv ,r Anstadta 4.
okre5lic termin usunigcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, do dnia 31 qrudnia 2017 r.

Nie nalicza6 oplaty za usunigcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, na podstawie art. g6 ust. 1 pkt 4i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2OO4 r. o ochronie pr=yr6ay. '

Uzale2ni6 wy nionego w punkcie 1, od wykonaniaprzez GminQ 1ut<i Oizewa, n"t"=!."go oo gatunkugrab zwyczaln uformowanej bryle korzeniowej orazo obwodzie pn 100 cm).
Ustali6:
a) termin wykonania nasadzenia zastqpczego, o kt6rym mowa w punkcie +, dqdnra 3l_gruqog2018 r.;
b) lokalizacjg wykonania nasadzenia zastqpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4, na terenienieruchomosci pzy ul. Anstadta 6110 w-t-odii (dzialka nr 10t31 w obrqbie s-2), zgodnie

1 projektem 
-19s-1d1en 

przedlozonym vzez wnioskodawcq *r"n 
- 
, wnroskiem znak.ZZM.WZM.T. 50'l . 536.20 1 7. SS z dnia 12.05.20i7 r.

UZASADNIENIE
Dnia 21.06.2017 r. do Urzgdu Marszalk

(pismo znak: ZZM.WZM.ZT.SO1.536.2017.SS z dn

do usunigcia i wskazaniem miejsca wykonania
przeznaczonego do wycigcia, na terenie nierucho
w obrqbie S-2).
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W wyniku oglqdzin terenowych, przeprowadzonych w dniu 27.06.2017 t. pzez inspektorow Urzqdu

Marszalkowrt,i"go Wbje*OOittra t'OOzt<iego, stwierdzoho, ze drzewo wnioskowane do usuniqcia to ql?9

zwyczlny (o obwodzie pnia 126 cm, mierTonym na wysoko5ci 1,3 m), rosnEcy na terenie dzialki nr 10/31

* bnrq'bi6 
'S-Z w Lodzi, po poludniowo-wscfiodniej stronie budynku przy ul. Anstadta 618110 w t-odzi,

prry pblnocno-wschodnim'naiozniku budynku przy ut. Anstadta 4. Przedmiotowe drzewo ma prosty pieh,

sPolita) na calej dlugo5ci;
rabu znajduje sig chodnik
Objqte wnioskiem drzewo
ma z uwagl na zamleranle

, nie ma warto6ci kulturowej i krajobrazowej. Podczas
obecnoSci dziko wystqpujqcych okaz6w gatunkow

chronronych.
Vtajqc na uwadze, Ze ww. grab zwyczlny nie rokuje szans na prze2ycie z przyczyn niezaleznych

od wnioskodawcy (drzewozamierawskutekwyprochnienia pnia iopanowania przezgrzyby), a takze stwarza

zagro2enie bezpieczehstwa ludzi i mienia (ze wzglqdu nazly stan zdrowotny drzewa istnieje zagrozenie,

Ze podczas silnego wiatru zlamie sig ono i przewroci w stronq chodnika dla pieszych lub budynku przy

ul. Anstadta ,4 oraz przemieszczajqcych sig w poblizu ludzi, w tym osob niepelnosprawnych), dzialajqc

w oparciu o art. 86 ust. 1 pkt 4 i 10 ustawy z dni
Dz.U.22016 r., poz.2134 zezm.), Marszalek Woj
bez pobrania oplaty z tego tytutu. Podstawq prawnA d
takZe art. 83a ust. 1 oraz art. 90 ustawy o ochron
2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu z ter

wydaje wojt, burmistrz albo prezydent miasta, a gdy prezy u

sprawuje funkcjq starosty, zezwolenie wydaje m wodztwa e

rozmiai i wartoid przyrociniczq usuwanego grabu atakze d a

nasadzenia zastgpczego nowego drzewa w bezpoSr edztwie m e

ww. grab, zezwolenie- na leg-o usunigcie uzalezniono od wykonania nasadzenia drzewa li5ciastego,

nalezlcego do gatunku graOi*ycrajny, okreSlonego w punkcie 4 sentencji niniejszej decyzji, w terminie

do dnia 31 grudnia 2018 r.

Biorqc powyZsze pod uwagq, orzeczonojak sentencji.

Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawgzgqo

w Lodzi,iivniesione ia bodreoniit*em Marszalka Wojew6dztwa t-odzkiego, w terminie 14 dni od daty

jej otrzymania (ar1. 127 S 1, 129 S 1 iS 2 Kodeksu
2. Pized uptywem terminu do wnielienia odwolania iesienie odwolania

w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art, 130 ministracyjnego)'

3. W trakcie biegu ierminu 
-do 

wniesienia odwolania iesienia odwolania

wopec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzjq. Z dniem dorqczenia Marszalkowi

Wojew6dz[wa t_6dzkiego oSwiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatnlE

ze stron postgpowanii, decyzja staje siq ostateczna i prawomocna (art. 127a S 1 i S 2 Kodeksu

postgpowan ia adm inistracyj nego).
4. Decyzlapocilega wytonaniu pried uptywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna zZqdaniem

wszysit<icn str6n lub gdy wszystkie sirony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania (art. 130 $ 4 Kodeksu

postgpowan ia ad m inistracyj nego).
s. ilsunBcie drzewa poza t6'r'minem okreslonym w punkcie 2 sentencji niniejszej decyzji potraktowane

zostanie jako usunigcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowic bqdzie podstawq

do wymiezenia administracyjnej kary pienigznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).

6. Je5li posadzone w zamian'ia usuriiqte dizewo nasadzente zastqpcze, o ktorym mowa w punkcie 4

se ia uPlYwu terminu wskazanego

w terminu, z PtzYczYn zaleZnYch

od decYzji obowiqzek wYkonania

na Pczego zgodnie z zezwoleniem

bqdq miaty zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy

o ochroni,e przyrody).
7. Uzyskanie'niniejszg decyzji na usunigcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow

doiyczqcych niszczenia giiazO, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptakow, schronieh zwierzqt

objitycn gchronq prawnq (art. 52'ultawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt

dzikich.



W przypadku stwierdzenia obecnoSci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej {ecyzji, nale2y wstrzyma6 wycinkg drzewa oraz zwroctl siq ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrodyj, gdyz niniejsza aecy4inie jestiozsamaz uzyskaniem
zezwolenia na odstqpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie
przyrody.
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