
Ma rszale k Woj ew6d ztut a L6dzkie g o

Lodl, dnia /1lipca2017 r.
Rsil.71 20.3. 1 52.201 7.SM

DECYZJA
art. 83c ust. 1, 3 i 4, art. 83d ust' 1 i 2, arl' 86 ust' 1

ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz'U' z 2016 r',
1960 r. - Kodeks postqpowania administracyjnego

dnia 7 kwietnia 2017 r' o zmianie
staw (DZ. lJ.22017 r., Poz' 935) -
Ewelinq Wr6blewskq (Pismo znak:
e jednego drzewa z terenu

nieruchomoSci przy ul. Dqbrowskiego 481 wt-odzi (dzialka nr 1/163 wobrqbie G-6), Marszalek Wojewodztwa

t-6dzkiego

orzeka:
1. . dwupniowej topoli mieszahca euroamerykafiskiego

nawysoko6ci 1,3 m, z terenu nieruchomoSci przy

obrgbie G-6), zgodnie z lokalizacjq wskazanE Wzez

2. okreslic termin usuniqcia drzewa, wymienionego w punkcie 1 , do dnia 31 stvcznia 2018 r'

3. Nie nalicza6 optat za usuntqcie drzewa, wymienionego W punkcie 1' na podstawie

art. 86 ust. 1 pkt + i5 ustawy z dnia i6 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody'

4 I'#'::5.1b:'#'!"ililii'li:;
sadzonka drzewa o minimalnYm

wynoszEcym 12 cm.

5. Ustali6:

a) termin wykonania nasadzenia zastqpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4' do dnia 31 qrudnia

hL o ktorym mowa w punkcie 4' na terenle pasavt 
nr 108 (dzialka nr 25118 w obrqbie G-6), zgodnie

Projekcie nasadzenia,

6. Zobowiqza6 Gminq M zqdzie Marszalkowskim wojew

informacji o wykona o, o ktorym mowa w. punkcie 4'

od dnia jego wykonani nej daty pqsadzenia drzewa oraz

sytuacyjnego zzaznac go ozewa'

UZASADNIENIE

Do Marszalka wojewodztwaL6dzkiego wplynql wniosjrk Gminy Miasto^t-6d2, reprezentowanej przez

,WZIU.Zf.SO1.336.2017.GW), owydanie zezwolenia

terenu nieruchomoSci przy ul' Dqbrowskiego 481

u wniosku podano, 2e drzewo posiada ubytek

e okre6lone w art. 83b ust' 1 ustawy z dnia
r., poz. 2134 zezm.).
kiego przeprowadzili w dniu 25 mala
nioskowane do usunigcia to dwupniowa
cm, mierzonYch nawYsoko5ci 1,3 m.

objqtoSc
e mniejs
drzewo

ku dla



czesd pasa drogowego ul. Dqbrowskiego. System korzeniowy drzewa powoduje wypiqtrzanie i pqkanie
betonowych plyt chodnika. Ponadto istnieje ryzyko, ze podczas iitnego wiairu topoia zrdmie siq lub p#ewroci
w stronq przemieszczajqcych siq w jej poblizu ludzi lub pojazd6w.

ewa wnioskowanego do usunigcia nie stwierdzono
wnie chronionych.
owe usuwanego drzewa tut. organ uznal, i2 wskazane
ensacji przyrodniczej za usuwane drzewo. W toku
wnioskowanego do usunigcia - tj. na terenie dzialek

nr25l10 lub 25118 w obrgbie G-6, stanowiqcych cz
na sqsiednich terenach bqdqcych wlasnoSciq Gminy Mir

W odpowiedzi z dnia 16 czenvca 2017 r. Pani 6blewska, reprezentujqca Gm o
t-6d2, poinformowala, ze istnieje mozliwoSd wykonania zastgpczego 1 szt. drzewa n o
do gatunku klon zwyczalny na terenie dzialki nr 25118 w . Oo piima -Oolqczono 

mapQ z Emiejsca wykonania nasadzenia zastgpczego.
Po przeanalizowaniu zgromadzonego materialu dowodowego, wniosek o wydanie zezwolenia

na usunigcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentt
na usunigcie przedmiotowego drzewa u,lzielono b
pkt4 i 5 ustawy oochronie przyrody. podstawg
stanowi tak2e art.83a ust. 1 oraz art. 90 ustawy o
2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub kzewu z
wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta, a
sprawuje funkcjg starosty, czynnoSci wykonuje ma

Jednocze6nie biorqc pod uwagq zadeklarowanq przez strong mo2liwos6 wykonania nasadzenia

nasadzenia. Nakladajqc na strong obowiqzek wykonan
nasadzenia wymieniony w jej wniosku, a takZe p,rzedlozony przez strong projekt nasadzenia.

Biorqc powy2sze pod uwagg, orzeczonojak sentencji.

Pouczenie:

1' przysluguje stro do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczegoposrednictwem ew6dztwa t_6dzkiego, w terminie 14 dni od daly
S 1, 129 S 1 iS 2 powania administraiyjnego).2' u do wniesienia decyzja nie ulega wyt<onani"u. Wniesienie odwolanra

^ w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 S 1 i S i foOet<su-postgpowania administracyjnego).3. Decyzja podlega wykonaniu przed upiywem terminu do wniesienia oowotinia, gdy iest zgodna i zqdani"^
a administracyjnego).
nkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako

co stanowic bqdzie podstawq do wymierzenia
stawy o ochronie przyrody).

ian zywotnoScipo 3 latach od dnia uplywu terminu w po zji lub przed
upiywem tego terminu, z pzyczyn zal sia re ponownie
w drodze decyzji obowiqzek wykonani za nasaozenia

anie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym

nia od obowiqzku przestrzegania zakazow
oraz siedlisk ptak6w, schronieri zwierzqt

y) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt

7 ' W przypadku stwierdzenia obecno5ci gatunk6w chronionych, ich gniazd w trakcre
wykonywania przedmiotowej d_ecyzji, nite^zy wstrzymad wycinkq d ig ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bq rektora Ochronv



Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyz niniejsza decyla nie-jest to2sama z uzyskaniem

zezwolenia na odstqpstw i od zakazO* .ii^rtVbn' w art' 5i ust. 1 i art' 52 ust' 1 ustawy o ochronie

przyrody.

p. o. Z;:-rtipc,', Dvi-nkto i;l Dq l:;a t1a me nt i t

!lOiiti{-,..ira i O.i t,-rr,r,, ;l'ridOWisk;
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