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Marszalek Wojew6dztwa L6dzkiego

Lod2, dnia 18 grudnia 2017 r'

Rsll.71 20,3.449.201 7. KS

DECYZJAiJT

Na podstawie ar1. 83 ust' I pkt 1, art' 83a ust' '1

4, o wydanie zezwolenia na usuniqcie brzozy

orzeka

zezwolieGminie Miasto l-od2nausunigcie brzozy brodawkowatej o obwodzie pnia 90 cm znajdujqcej

sig w granicy dzialek ewidencyjnych 140/3 i 212114 w obrqbie B-47 w Lodzi przy ul' organizacji wiN 8'

zgodnie zlokalizaciqwskazanq pizez wnioskodawcq na mapie dolqczonej do wniosku.

OkreSli6 termin usunigcia drzewa do dnia 30 wrzeSnia 2018 r'

Nie nalicza6 optat za usunigcte drzewa na podstawie ar1' 86 ust l pkt 4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia

2004 roku o ochronie PrzYrodY.

Uzale2ni6 wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji decyzji od

zastqpienia go nowym drzewem - klonem polnym 'Elsrijk' o dobrze wyksztalconej koronie i prawidlowo

uformowanej bryle Korzeniowej, o obwodzie pnia nie mniejszym ni212 cm (pomiar na wysokosct 100

cm).
Usta|i6: a) termin wykonania nasadzenia zastqpczego do dnia 31 grudnia 2018 r.'

b) lokalizacjq wykonania nasadzenia zastqpczego na dzialce o nr ewid' 140/1 obrgb B-47

w t_odzi, =goini" zlokalizaqqzaproponowanEprzez wnroskodawcq w projekcie nasadzenia

zastqpczego dolqczonym do wniosKu'

Zobowiqza6 Gming nltiasto t-6d2, do przedlo2enia Marszalkowiwojew6dztwaL6dzkiego informacji

o wykonaniu obowiqzku nasadzenia zastqpczego, w terminie 14 dni od dnia wykonania' podajEc

faktycznq datq posad)enia oraz zalqczalqc plan sytuacyjny z zaznaczonq lokalizacjq posadzonego

drzewa.

UZASADNIENIE

Dnia 9 pa2dziernika 2017 r' do Marszalka W

t-6d2, reprezentowanej przez Paniq Ewelinq Wr6bl

brodawkowatej o obwodzie pnia 90 cm, znajdujqcej

w obrgbie B-47 w Lodzi przy ul. Organizacji WiN 8'

ustawy z dnia 1 6 kwietnia 2OO4 r. o ochronie przyrod .

WuzasadnieniuwnioskujaKoprzyczynyzamierzonegousuniqciadrzewaWskazano,2ejest,,si|nie
zamierajqce,,.PaniEwe|inaWr6b|ewskaoswiaoczyta,2eGminaMiastot-od2jestwlaScicie|emww.dzialekna
podstawie ksiqgi wieczystej nr LDIM/00020468/8. Organ ustalil, 2e dzialka ewidencyjna 140/3 obrqb B-47

stanowi pas drogowy drogi gminnej- ul' OrganizacjiWiN'

6.



W dniu 12 pa2dziernika 2017 r. pracownic

ze wzglgdu na jej ostabione wla6ciwo6ci mechaniczne

Podczas oglqdzin w obrqbie przedmiotowego drzewa nie stwierdzono wystQpowania okazowgatunk6w prawnie chronionych. Uwzglgdnia
usunigcie drzewa wymienionego w punkcie 1

Na podstawie art. g3c ust. 3 ustawv

usuwanego.
Podstawg prawnE do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. g3 ust. 1, art. g3aust l orazart 90ustawyzdnia 16kwietnia 2004r. oochronie przyrody(t.j,Dz.t-).z2016r.poz,2134ze

zm')' Z tresci cytowanych przepis6w wynika, 2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub krzewu z terenuni w wydaje w6jt, burmis trz alboprezydent miasta,
" sprawuje funkcjg starosty, czynnoScl wykonujem t 4 i 5 cyt. ustawy za usuniqcie drzew i krzew6wnl , kt6re zagra?ilE bezpieczedsiwu ludzi lub mieniaw istniejqcych obiektach budowlanych oraz bezpieczedstwa ruchu drogowego, a takie sytuacje wystgpujqw omawianym przypadku.

Projekt niniejszej decyzii zoslal uznany za uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora ochronySrodowiska w t odzi poprzez niewyrazenie stanowiska w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.
Niniejsze zezwolenie jest zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006roku o oplacie skarbowej (t.j. Dz. u. z 2016 r. poz. 1827) - zatqcznik do ustawy, cz. lll pkt 44, kol.4, pkt 6.Biorqc powyzsze pod uwagg, orzeczonojak sentencji.

Pouczenie:
1. Od niniejszej decyli p olegium Odwolawczego

w t_odzi, wniesione za p
otrzymania (ar|. 127 g 1, rminie '14 dni od daty jej

2' Przed uplywem terminu decyla nie ulega wykonaniu. wniesienie odwolaniaw terminie, wstrzymuje wykonanie decyli (art. 130 g I i 2 Kpa).3 w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzecsrq prawa do wniesienia odwolaniawooec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg. Z dniem dorqczenia Marszalkowiwojew6dztwa t-6dzkiego oswiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniqze stron postgpowania, decyzia staje siq ostatecz ra i prawomocna (art. 127a g 1 i 2 Kpa).4' Decyzia podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna zzqdaniemwszystkich
stron lub gdy wszystkie strony zrzekly sig prawa r wniesienia odwolania (art.130 g 4 Kpa ).5. Je2eli nasadzenie zastgpcze posadzone w za
3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w
terminu, z przyczyn zale2nych od posiada
w drodze decyzji obowiqzek jego posadzenia.
zgodnie z zezwoleniem, bqdq mialy zastos
w administracji (art. g6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 k
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Usunigcie drzewa poza terminem okreslonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jaKo

usunigcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowii bEdzie podstawq do wymierzenia

administracyjnej kary pienig2nej (ar1' 88 ust' 1 pkt 1 uoop)'
nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w

cianych oraz siedlisk ptakow, schronief zwierzql

itarneg o traktowani a zwierzql dzi kich'

chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gntazd

2y wstrzyma6 wycinkq drzewa oraz zwr6cie sig ze

stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2 Regionalnego Dyrektora

O"t rony Srodowiska (art. 56 uoop), gdyz niniejsz a decyzla nie jest toZsama z uzyskaniem zezwolenia na

odstgpstwa odzakaz6wzawartych w art. 51 ust. 1 i t r1.52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody'

z uP. Marszalka
Wojew6dztwa t-6dzkiego

Radoslaw Mikuta
p.o. Zastqpcy Dyrektora Departamentu' Rolniiiwi i dchrony Srodowiska

Otrzvmuia.

1. Gmina Miasto L6d2 reprezentowana
orzez P ania Ewelinq Wr6blewskq
p,o. Dyreftdra zarzidu Zieleni Miejskiej w t-odzi

ul. Konstantynowska 8/1 0

94-303 t 6dz

2. ala

al, Pitsudskiego 8

90-051 t-6dz
www.lodzkie.Pl

tel. l+481 42 663 35 30
faxl+481 426633532
sekretariat. ro@lodzkie.Pl


