
Marszalek Wojew6dztwa L6dzkiego

Lod2, dnia 8 lutego 2018 r'

RSI 1.71 20.3.7 02.2017 .KS

DECYZJA Ii*'

Napodstawieart.S3ust.lpktl,art'83aust'1,art'83cust'1i3,art.83dust.1i2,arI,86ust.1
pkt 4, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnta 2004 roku o ochronie przyrody (t'j' Dz' U' 22018 r' poz' 142 ze zm')'

art.l04ustawyzania14czerwcateooroku-Kodekspostqpowaniaaomlrrllaryjnego(t.j.Dz.U.
z 2oi7 r. poz. i2s7) porozpatrzeniu *niorxul rn" k: zzM.wzM'zi"sol '1524'2017 'BZ' Gminy Miasto Lodz'

reprezentow anei przezeaniq eweting wr6blewskq' o wydanie zezwolenia na usunigcie drzew z terenu dzialki

ewidencyjnej 3g0/2 oorgb B-5, polo2onej przy ul. Lisciastej 42w Lodzi' Marszalek wojew6dztwa t-odzkiego

orzeka

1'Zezwo|i|GminieMiastoLod2nausunigciedw6chtopo|ibiatychoobwodachpni322cmi3l2cm'
z terenu dzialki ewidencyjnej nr 390i2 obrgb B-5, poloZonej 

.przy 
u|, Lisciastej 42 w Lodzi, zgodnie

z|oka|izacjamiwskazanymIprzezwnioskodawcqnamapiedolqczonejdowniosku'
2"okre5|i6terminu.unig"iudrzewdodnia3,lgrudnia20lSr'
3. Nie nalicza6 oplatzausunigcie 0""*nu po--ostawie art' 86 ust' 1 pkt4 ustawyz dnia 16 kwietnia 2004

roku o ochronie przyrooy 
nionych w punkcie 1 sentencji decyzji od

4. Uzale2ni6 wydanie zezwolenia na usuniqcie drzew wymtet

zastqpieniaichnowymjednymdrzewem-Sosnqczanq,odobzewyksztalconejkoronieiprawidtowo
uformowanej bryle korzeniowej, o obwodzie pnta nie mniejszym niz 8 cm (pomiar na wysokosci 100 cm)'

5. Ustali6: a) termin wykonania n"."ol"ni" zastQpczego do dnia 31 grudnia 2018 t''

b) lokalizacig wykonania nasadzenia zastqpczego na ter-nie dzialki ewidencylnei nr 36212

obrqbB-5,polo2onejp"y't'f-'S"iastej44wlodzi'zgodnieztreSciqwniosku'
6. zobowiqzaiGminq Miasto l-6d2, dop."ui"z""ia Marszalkoivi wolewooztwa t-6dzkiego informacji

owykonaniuobowiqzkunasadzeniazastgpczego,wterminiel4dnioddniawykonania,podajqc
faktycznq datg posadzenia oraz uti.qn""plan sytuacyjny z zaznaczonq lokalizacjq posaozonego

drzewa'

UZASADNlENlE

Dnialggrudnia2OlTr,doMarszarkaWojew6dztwat-odzkieg"Y|Y111]:osekGmtnyMiastot-6d2,
reprezentow "n"i 

pr).:oPaniq Ewelinq wroLtewskq' o wydanie zezwolenia na usunigcie dw6ch topoli biatych

o obwodach pni 322 cm i 312 cm, z terenu o?iatxi ewidencyjnej nr 39012 obrqb B-5, polo2onel przy

ur. Li.;ciastej qz w roizi.pani Ewerina wr6ltewsxa o6wiadczyra, 
j" e rinu Miasto t-6d2 jest wlascicielem ww'

nieruchomo6ci na podstawie ksiggi wieczystej LD1 M/0006842319'

w uzasaonieniu wniosku jako pr=yi=yny zamierzonego usuniqcia drzew wskazano' 2e zagrazalq

bezpieczer'rstwu i posiadajq ubytki wnikow Urzgdu Marszalkowskiego
PrzeProwadzone w dniu

Wojew6dztwa L6dzkiego

posiadajq Prochnielqce u

W koronach obu drzew

usunigcia drzew widoczne sq licz

(karpina), ktora Przewr6cita siq



en jest czgsto odwiedzany przez
linowego. Z uwagi na oslabione

e bezpieczehstwa ludzi oraz mienia

nie stwierdzono wystqpowania okaz6w gatunk6w
ci, wniosek o wydanie zezwolenia na Jsuniqcie
uzna6 za zasadny.

rbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006_zatqcznik do ustawy, cz. lll pkt 44,ko1.4, pkt 6.

Biorqc powyzsze pod uwagg, orzeczonojak w sentencji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwo
w tr-odzi, wniesione za posrednictwem Marszalka olegium odwolawczego
otrzymania (arl.127 s 1, 129 51 i52 Kodeksu pos rminie 14 dniod daty jej

2' Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzia nie urega wykonaniu. wnresienie odwolaniaw terminie, wstrzymuje wykonanie decyli (art. 130 S 1 ii Kp;t3" w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzecsig prawa do wniesienia odwolaniawo'ec organu administracji publicznej, kt6ry wydal uecyr;g z dniem dorgczenia Marszalkowiwojew6dztwa N-6dzkiego oswiadczeni a o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatniqostateczna i prawomocna (art. 127ag 1 i 2 Kpa).
em terminu odwolania, gdy jest zgoOna z Zqtoaniem wszystkich

."o,on"oll11ffi l":"Tilil1l.jili:"*l'1"1fl ,[i,.]*",.".";
wskazanego w punkcie 5a sentencji decyzji rub przeo uptywem tegoch od posiadacza nieruchomo.ci, narozony zostanie ponownie

H,"i:"HI"$J#,'i:li:J;:l'TT:,1#lTj,;",':a*:im
6 Usuniscie drzew pozaterrninem ;:##;"xll'"'li111ij;3,ili:;]i;jiJ#,:*ane 

zostanie jakousuniqcie drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowid bqdzie podstawg do wymierzeniaadministracyjnej kary pieniEznej 1art. eO ust. 1 pkt 1 uoop).



7
e drzew nie zwalnia od zakazow

taci mlodocianYch oraz zwierzql

raz humanitarnego trakto

cno6ci gatunk6w chronionych' gniazd

w trakcie wykonywania przedmiotowei oecyzli, naleZy wstrzyma6-wycinkq drzewa orcz zwr6ci6 sig ze

stosownym wnioskiem do Generalnego oyret<tora ochrony Srodowiska bqd2 Regionalnego Dyrektora

Ochrony Srodowiska (ar1. 56 uoop), gdyz niniejsz a decylanie jest to2sama z uzyskaniem zezwolenia na

odstgpstwaodzataz6wzawartychwart.5l,.t'tiart'.S2ust.lustawyoochronieprzyrody.
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p.o. Zastgpcy Dyrektora Departamentu
'' - notniii*i i octlrony Srodowiska

al. Pilsudskiego I
90-051 t-6dz
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