
Marszalek Wojew,5dztwa t 6dzkiego

RSil.71 20.3.668,201 7.SM l-od2, dnia 25 stycznia 2O1rB r.

DECYZJA
Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. g3a ust.

art, 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochron

orzeka:
1. Zezwofie GmrarT^n\,^h arzgbow pospolitych o obwodach pni: 95 cm i 40 cm,,,,,v,-v,,yv,, drzewa nr- 1 i 2 wg wniosku strony), zterenunieruchomo lka nr 73119 w oorqoie"c-io), zgoonie z lokalizaqqwskazanq o el do wniosr<u.
2 okre5li6 termin usuniqcia drzew, wymienionych w punkcie'1, do dnia 30listopada 201g r.

3 Nie naliczat' .opjlt za usunigcie drzew, wymienionych w punkcie j, na podsdawieart. 86 ust. 1 pkt 4 i 10 ustawy zcrnia 16 kwietnia 2oo4'r. o ochronie pr.yrody.

UZASADNIENIE

Paniq
NA USU

nr 7311

ew wnioskowanych do usuniqcia nie stwierdzono
lonych.

w przedmiotowym zakresie stanowi takze art. g3a ust
ow wynika, 2e zezwolenie na usunr
do rejestru zabytkow wydaje w6jt,
na prawach powiatu sprawuje

miejsc h'::l 
drzew wnioskowanych do u.suniqcia, brak jest

ych prawidlowy rozw6j sadzonek (teren jestw znacz niq), c zku wykonania"nasadzer4 zastgpczych, o ktorymmowa W chrOn

Biorqc powyzsze pod uwagg, orzeczonctjak w sentencji



Pouczenie:

1. Od niniejszej decyli przysluguje stronie odwo{anie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego

w t-odzi, 
-wniesione 

ia'poSreOnictwem Marszalka Wojew6dztwa t-ddzkiego, w terminie 14 dni od daty

jejotrzymania (art. 127 51, 129 S 1 i$ 2 Kodeksu postqpowania adrninistracyjnego).

Z. Wtrat<tie biegu terminu do wniesienla odwolania strony mogEzrzec sig prawa do wniesienia odwolania

wobec organl administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjq (art. 127a $ 1 Kodeksu postQpowania

adm inistracyjnego).
3. przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie uleg;a wykonaniu, Wniesienie odwolania

wterminiewstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 S 1 iS 2 Kodeksu postqpowanta administracyjnego).

4. Decyla podlegawykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z2qdaniem

wsrysi1ic6 str6n tu5 je2eli wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania (art. 130 $ 4
Kodeksu postgpowania administracyjnego).

5. Usuniqcie drzew poza terminem okre6lonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako

usuniqcie drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowi6 bqdzie podstawq do wymierzenia

administracyjnej kary pienigznej (art, 88 ust. I pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).

6. Uzyskanie liini6lszel decyzji na usuniqcie drzew nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow

dofyczqcych niizczenia giiaza, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptakow, schronieh zwierzql

oOiityctr ochronq prawnqlart. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzql

dzikich.
7. W przypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqdz gniazd w trakcie

wykonywania przedmiotowej decyzji, nale2y wstrzymac wycinkq drzew oraz zwr6cic sig ze stosownym

wnioskiem do Generalnego Oyreitora Ochrony Srodowiska bqd2 Regionalnego Dyrektora Ochrony

6rodowiska (ar1. 56 ustavr,! o ochronie przyrody), gdy2 niniejsza dercyla nie jest toZsama z uzyskaniem

zezwolenia na odstqpstwj oO zakazow zawariych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 'l ustawy o ochronie

przyrody.

z uo. Marszalka
Wojewodztwa t-odzkiego

Radoslaw Mikula
p.o. Zastgpcy Dyrektora Depaftamentu

Rolnictwa i OchronY Srodowiska

Otrzvrnuia:

1. Gmina Miasto t-6d2
Adres do koresPsrclenqij:
Pani Ewelina W16blewska
Zarzqd Zieleni Miejskiej w Lodzi
ul. Konstantynowska 8/1 0

94-303 t-6d2

2. ala

opada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) - zalqcznik do usta\ /y,

cz. lll pkt 44, kol. 4, pkt 6.

al. Pitsudskiego 8
90-051 t-6d2
www.lodzkie.pl

tel. /+48/ 42 663 35 30
fax l+481 42 663 35 32
sekretariat. ro@lodzkie. Pl


