
Ma rszale k Wojew6d ztw a L6dzkie g o

RSI l. 7 1 20 3 .205.2017 . AW Lod2. dnia 3 0 -0s- 2017

DECYZJA
1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. g3c ust. 1, 3 i 4, art. art. g6ust. y z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie'prz dnority:Dz.U oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960;. _ owantaadmi : Dz. lJ. z 2017 r., poz. 1257) _ po rozpat znaK:zzM. dnia 21.04.2017 r. cjaworazterenu wobrqb

Marszalkowskim zkiego w
w L-odzi przy ul. Pi res ior"s
94-303 Lod2), rep pania Mi

orzeka:
1' zezwoli'' Gminie Miasto Lod2 na usunigcie jednej sztuki klonu jawora (o obwodzie pnia 73 cm,

mlerzonym nawysokoSci 1,3m), rosnqcegonaterenie dzialkinr2l0l4l wobrgbie p-7 przy ul. Lorentza
w t-odzi, po wschodniej stronie budynku przy ul. Lorentza 1.

2. Okre5li6 termin usunigcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, do dnia 31 qrudnia 2017 r.

3' Nie nalicza6 oplaty za usunigcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, na podstawie art. g6 ust. .1 pkt 4i 5.ustawy z dnia 16 kwietnia 2OO4 r. o ochronie przyrody.

4. usunigcie d 1, od wykonania
ia zastgpcz cego do gatunku
nej koronie koizeniowej oraz
cm (pomiar

5. Ustali6:
a) termin wykonania nasadzenia zastqpczego, o ktorym mowa w punkcie 4, dg_drg_3.1_qudnq2018 r.;
b) lokalizacjg wykonania nasadzenia z kt6rym mowa w punkcie 4, na terenie pasa

drogowego ul' Lorentza w Lodzi (dz 6 w obrgbie p-7), na wprost posesji 'przy
ul' Lorentza 1ri99tle z projektem nas onym przezwnios'iodawca wraz z wnioskiem
znak: ZZM.WZM.ZT .50i.456.20i7 pS z dnia 17 r.
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Dnia 12.06.2017 r. do Urzqdu ;:ffi 
D N lE N lE

(pismo znak: ZZM,WZM.ZT.S01.456.2017.pS z dn

W wyniku oglgdzin_terenowych, przeprowadzonych w dniu 27.06.2017 r. ptzez inspektor6w UrzgduMarszalkowskiego wojew6dztwa t6dzkiego, stwierdzoho, ze drzewo wnioskowane do usuniecia to klon



uszkodzie lub' zerwa6 znajdujEcy siQ w jego poblizu

ust.1 pkt4 i 5 ustaw
po2.2134 ze zm.), Ma
oplaty z tego tYtulu.
art. 83a ust. 1 oraz art.
na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu nierucho
burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy

w bliskim sqsiedztwie miejsca, z kt6rego usuwany

ono od wykonania nasadzenia drzewa li6ciastego,
punkcie 4 sentencji niniejszej decyzji' w terminie

do dnia 31 grudnia 2018 r.

Biorqc powyzsze pod uwagq, ozeczonojak sentencji.

Pouczenie:
1. Od niniejrizej decyzji przysluguje stronie odwo

w t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka
jejotrzymania (art. 127 S 1, 129 S 1 iS 2 Kodeksu

2. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania
w terminierwstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania
wobec organu administracji publicznej, ktory

Wojew6dztwa t-6dzkiego o6wiadczenia o zrzecz
ze stron postqpowania, decyla staje siq osta
postqpowan ia adm i n istracyjnego).

q. OeciAapodlegawykonaniuprieduplywemterminudowniesieniaodwolania,gdyjestzgodnaz2qdaniern
wsrysit ibp' stron luO gdy wszystkie strony zrzekly siq prawa do wniesienia odwolania (art. '130 $ 4 Kodeksu

postgpowan ia adm inistracyj nego).
S Usungcle drzewa poza teimiiem okreslonym w punkcie 2 sentencji niniejszej decyzji potraktowane

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

do wymiezenia administracyjnej kary pienig2nejlart. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).

6. JeSli posadzone w zamian'ia usuriiqte dzewo nasadzenie zastqpcze, o kt6rym mowa w punkcie 4

sentencji niniejszej decyzji, nie ia uplywu terminu wskazanego

w podpurrkcie-a w punicie S s terminu, z ptzyczyn zaleZnych

od'posiacJacza nieruchomosci, decyzji obowiqzek wykonania

nasadzenia zastqpczego W pr pczego zgodnie z zezwoleniem

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

o ochroni,e przyrody).
7. Uzyskani,: 

'niniejszet 
decyzji na usunigcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow

doiyczqcych niszczenia gniazO, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptakow, schronieh zwierzql

ooj6tycir pchronq prawnq (art. sz-ultawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzql

dzikich.
B. W przyperdku stwierdzenia obecnoSci gatunkow chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakcie

wykonywania przedmiotowej decyzji, nilezy wstrzymad wycinkg drzewa orazzwr6cie sig ze stosownynt

wnioskiem do Generalnego Oyr"litora Oihrony Srodowiska bEd2 Regionalnego Dyrektora Ochrony

SroOo*il1u iart. SO ustaw! o ochronie przyrodyj, gdyz niniejsza decy4a nie jest toZsama z uzyskaniem



zezwolenia na odstQpstwa
przyrody.

od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i arl. 52 ust. 1 ustawy o ochronie

Rolnictwe lOehrony

iasto L6dZ
ul. Piotrkowska 104
90-926 L6d2
Adres korespondencii:
Zarzqd Zielen i M iejskiej
ul. Konstantynowska 8/1 0
94-303 L6d2

2. ala

Zwolniono z oplaty skarbowei.
Podstawa: ustawa zdnia 16listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity:Dz. U.22016 r. poz. 1827) -zalqcznik
do ustawy, cz. lll pkt 44,kol4, pkt 6.

al. Pilsudskiego 8
90-051 t_6dz
www.lodzkie.pl

lel.l+48142 663 35 30
fax l+481 42 663 35 32
sekretariat. ro@lodzkie. pl


