
Ma rszalek Wojew6dztwa t6dzkiego

Lod2, dria
RSll. 7i 20. 3 .j gg .2017. Mos

DECYZJA

1 pkt 1, art. B3a ust. 1, art.
kwietnia 2004 roku o och
104 ustawy z dnia 14

: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze z
ez paniq Ewelinq Wroblewska,
oSci przy ut. Golqbiej S w t_odzi,

orzeka
1.. Zezwolif, Gminie Miasto t_odz

cm, znajdujqcejsiq na terenie 3Jr"f,,"lit?,i"1:i
s;ku.

. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia

w punkcie 1 sentencji decyli
niq pilkowanq,Amanogawi,'_
eniowej, o obwodzie pnia nie

4
o do dnia 31 grudnia 201g r.,

y;3?if' u, Go,sbiej 5 w r.od f:?:':"xiii:;:s:Tlii:";;:a:2#.::,,p3:
6' zobowiqzac Gming Miasto t-6d2 do przedlo2enia oswiadczenia o wykorraniu obowiqzkunasadzenia zastgpczego, w terminie 14 dniod d;i;t"g;;yk"nania, podajqc faktycznqdatq posadzeniaorazzarqczaiqc plan sytuacyjny zzaznaczonq toxaiizlcjq posaozo rego drzewa.

UZASADNIENIE

Podstawq prawnq do w
errt. 90 ustawy z'inia .16 kwie kresie stanowi arl. 83a ust. 1 oraz
z:'e zmianami). Z treScr cyrowan t j' Dz' U z 2016 r., poz. 2134
z terenu nieruchonroSci nie wpis na usuniqcie drzerva lub kzewu
at w przypadku, gdy prezyoen burmistrzalboprlg2y{entmiasta,

uje funkcjq starosty, czynno6ci



wykonuje marszalek wojewodztwa. Natomiast z mocy art. 86 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy za usuniqcie drzew
nie nalicza sig olilaty w przypadku drzew zagra2Sqcych bezpieczehstwu ludzl lub mienia
w istniejqcych oLiieklach budowlanych, a z takq sytuacjq mamy do czynienia w omawianym przypadku.
Usunigcie drzewa wymrenionego w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji uzaleZnione zostalo
od posadzenia nowego drzewa ze wskazaniem miejsca oraz okreSleniem gatunku zgodnie z wnioskiem
strony.

Biorqc pcwyZsze pod uwagq, orzeczono jak sentencji.

Pouczenie:
1. I Od niniejszej decyzii przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwotawczego

w t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania (aft.127 S 1, 129 51 i 52 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

2.i Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu (art.1 30 Kpa).Wniesienie
odwolania w termini<:, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 $ 2 Kpa).

3. I Decyla podlega wylionaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z Zqdaniem wszystkich
stron (art.130 S 4 Kpa ).

4.i Jezeli nasadzenie zilstqpcze posadzone w zamian za usunigte drzewo nie zachowa zywotnoSci po 3
latach od dnia uply-lvu iermin lub przed uplywem tego

{erminu, zprzyczyn zaleZnyc fdnie-ponoWni-e-w dro-clze
decyzjiobowiqzek pr>sadzenia drzewa. W przypadku niewykonania nasadzenia zastqpczego zgodnie z
zezwoleniem, bede rnialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 86
ust. 2 i 3 ustawy z drria 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).
Usuniqcie drzewa poza terminem okre6lonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usuniqcie drzewa trez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bqdzie podstawq do wymierzenia
administracyjnej kant pieniqznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop).
Uzyskanie niniejszej decyzji na usunigcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestzegania zakaz1w
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptakow, schronieh zwierzql
objqtych ochronq pnlwnE (art. 52 uoop) oraz humanitarnego traktowaniazwierzqt dzikich.
W przypadku stwierdzenia obecno5ci gatunkSw chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd
w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, nale2y wstrzyma6 wycinkg drzewa oraz zwr6ci6
sig ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska (art. 56 uoop), gdy2 niniejsza decyzja nie jest
to2sama z uzyskaniem zezwolenia na odstgpstwa od zakazSw zawaftych w art, 51 urst. 1 i art. 52
ust. 1 ustawy o ochronie pzyrody.

Otrzvmuia:
Pani Ewelina Wrribletvska
dzialajqea w imieniu {iminy Miasto L6d2
Zazqd Zieleni M iejsk iej

ul,,Ko nstanlyrrqr$ ka 8/1 0
94-303 t_6d2

2. ala

Zwolniono z oplaty sktrrbowej
zalqcznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie skarbowej (t j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)
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