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DECYZJA

501,272'2olTWSGminyMiastoLod2,reprezentowanejprzezPaniqEwe|inqWroblewskq'owydanie
zezwolenia na usunrgcie ,,topoli wloskiej", Marszalek wojewodztwa t-odzkiego

orzeka
1. zezwolieGminie Miasto N-od2 na usuniqcie topoli czarnej odmiany wloskiej o obwodzie pnia 147 cm'

z terenu dzialek ewrdencyjnych 6/6 i9 obrqb w-15, potoZonych przy ulicy Niciarnianej w t-odzi' zgodnie

z|oka|izacjqwsKazanaprzezwnioskodawcqnamaptedolqczonejdowniosku.
2. Okre6li6 termin usuniqcia drzewa do dnia 31 grudnia 2017 r'

3.Niena|iczacop|atzausunigciedrzewanapodstawieart.86ust.lpkt4ustawyzdntal6kwietnia2004
roku o ochronie Przyrody'

4. uzale2ni|,wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa wymientonego w punkcie 1 sentencji decyzji od

zastqprenia go przezGming Miasto Lodz nowym drzewem - wisniq pilkowanq'Amanogawa' o dobrze

wyksztalconej koronie i prawidlowo uformowanej bryle korzeniowej' o obwodzie pnia nie mntejszym niz

12 cm (Pomiar na wYsokoSci 100 cm)'

5. Ustali6: a) termin wykonania nasadzenia zastqpczego do dnia 31 grudnia 2018 r,'

b) lokalizacig wykonania nasadzenia zastgpczego w bliskim sqsiedztwie drzewa

usuwanego, na terenle dzialki ewidencyjnej 9 obrqb w-15 w Lodzi' zgodnie z lokalizacj4

zaproponow anEWzezwnioskodawca na mapie dolqczonej do wniosku'

6. Zobowiqzac Gminq Miasto |-6d2, do przedlo2e tia Marszalkowi Wojew6dztwa L6dzkiego informacji

owykonaniuobowiqzkunasadzeniazastqpczego,Wterminie,l4dnioddniawykonania'podajqc
faktycznq datg posad zenia oraz zalqczajqc plan sytuacyiny z zaznaczonE lokalizacjq posadzonego

drzewa.

UZASADNIENIE
Dnia 7 kwietnia 2017 r do Marszalka wojewodztwa t-odzkiego wplynql wniosek Gminy Miasto i-od2

reprezentowanq przez Paniq Ewelinq Wroblewskq'

o obwodzie pnia 147 cm, z terenu dzialek ewide

Niciarnianej w t-odzi. Do wniosku dolqczono dokume

roku o ochronie przyrody W uzasadnieniu wnio

wskazano, ze jest ,,zamierajqca" '

p

o

o

o

obiektach budowlanych (w poblizu zlokalizowany jest

Podczas oglgdzin, w obrqbie przedmioto

gatunkow prawnie chronionych Uwzglqdniajqc powy:

usunigcie drzewa wymienionego w pkt 1 sentencji decyzji nalezalo uznac za zasadny '

Na podstawie art. g3c ust.3 ustawy zdnia 16 kwietnia 2oo4r. o ochronie przyrody, organ uzaleznit

vvydanie zezwolenia na usunigcie drzewa od wykonania nasadzenia zastgpczego w postaci jednej wiSni

pi{kowanej ,Amanogawa, o dobrze wyksztalconej koronie i prawidlowo uformowanej bryle korzeniowel,



o obwodzie pnia nie mniejszym niz 12 cm (pomiar na wysokosci 100 cm), w bliskrm sqsiedztwie drzewausuwanego - zgodnie z treScia wniosku.

podstawie ustawy z dnia .16 listopada 2006
ik do ustawy , cz. lll pkt 44, kol. 4, okt 6.

Pouczenie:
1' od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegrum odworawczelgow Lodzi' wniesione za posrednictwem Marszalka wojewodztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dniod daty .ie.1ot'zyrnania (arL. r27 s 1, i2g sl i s2 Kcdeksu postgpowania administracyjnego).2 Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania aicy4anie utega wykonaniu (art.130 Kpa). wniesienieodwolania w terminie, wstrzymuje wykonanie decyliiart. 130 g 2 Kpa).3 

|:jli:I?ifit ?ffl"niu 
przed uprvwem terminu odwolania, sdy jest zsodna z 2qdaniemwszystkich

4. Jezeli nasadzenie zastgpcze posadzone w zam
3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w
terminu, z przyczyn zale2nych od posiada
w drodze decyli obowiqzek posadzenia drzewa.

strzegania zakazow
schronien zwierzeyt

ikich.
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Otzvmuia:

'1 Gmina Miasto t6d2 reprezentowana

!="t^P"liq Eweting Wr6btewskq
p.o-.Dyrektora Zarzqdu Zieleni Miejskiej w t_odzi
ur. Konstantynowska g/1 0
94-303 t-6d2

ala

al. Pilsudskiego g
90-051 t_6d2
www.lodzkie.pl

tel. /+481 42 663 35 30
lax l+48t 42 663 35 32
sekretariat ro@lodzkie. pl
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