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DECYZJA

, art. 83c ust. 1, art. 83d ust. 1, art 86 ust. '1 pkt 4 i 10,
przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 2 2016 r., poz'2134

0 r. - Kodeks postqpowania administracyjnego (tekst

atrzeniu wniosku Gminy Miasto t-6d2, reprezentowaneJ
M.WZM.Z-|. 501 .482.2017 .GZ), o wydante zezwolenta
przy ul. Paderewskiego 20a w t-odzi (dzialka nr 494129

1.

orzeka:
Zezwoli' Gminie Miasto L6d2 nausunigcie 1 szt. klclnu zwyczajnego o obwo_dzie pnia 86 cm,

mierzonym na wysokoSci 1,3 m, z terenu nieruchomoSci przy ul. Paderewskiego 2"0aw t-odzi (dzialka

nr 4g4l2b w oOrqOie G-i2), zgodnie z lokalizac)q wskazanal przez wnioskodawca na mapie dolqczonej

do wniosku.

Okre5li6 termin usuniqcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, do dnia 31 stvcznia 12018 r.

Nie nalicza6 oplat za usuniqcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, na podstawie

art.86 ust. 1 pkt4 f 10 ustawyzdnia 16 kwietnia 2004r. oo'chronie przyrody'

2

?

UZASADNIENIT:

Do Marszalka Wojewodztwa t-6dzkiego wplynqf wniosek Gminy Miasto L6dz, reprezentowanq przez

ZM,ZT .501.482.2017 .GZ), o wydanie zezwolenia
nieruchomoSci przy ul. Paderewskiego 20a w Lodzi
wniosku podano, 2e drzewo jest martwe. Wniosek
t. 1 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

m.).
dztwa Lbdzkiego przeprowadzili w dniu 27 czervvca

2017 r. oglqdziny terenowe, w wyniku ktorych ustalono, ze drzevvo wnioskowane do usuniqcia to 1 szt klonu
wysokr:S,ci 1,3 m. Drzewo jest martwe; na pniu sq

ojazd do bloku
wiatru drzewo

pojazd6w.
ono obecnoSci

nycn.
alu dctw'odowego wniosek o 'wydante zezwolenta

na usuniqcie drzewa Pu

na usuniqcie przedm ud
pkt4 i 10 ustawy o Y.

stanowi takze art. 83 90

2ezezwolenie na usunigcie drzewa lub krzewu z ter
wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent mias a h

sprawuje funkcjq starosty, czynno5ci wykonu.l

JednoczeSnie biorqc pod uwagg, 2e 0c

miejsc do wykonania nowych nasadzen, gwarantujq (t( z

stopniu zabudowany zadrzewiony), odstqpiono od zi

mowa w art. 83c ust. 3 ustawy o ochronie przyrody.

Biorqc powyZsze pod uwagq, orzeczonojak sentencji'



Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przysluguje stroni,e odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w Lodzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa t-6dzkiego, w terminie 14 dni od daty
jejotrzymania (art. 127 g 1, 129 S 1 iS 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg (art. 127a $ 1 Kodeksu postqpowania
administracyjnego).

3. Przed uplywem tetrminu do wniesienia odwolania decy4a nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (iart. 130 S 1 i S 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

4. Decyzja podlega wykonaniu przed upfywern terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z2qdaniem
wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly siq prawa do wniesienia odwolania (art. 130 S 4
Kodeksu postqpowania adm inistracyjnego).

5. Usunigcie drzewa poza terminem okreSlonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usuniqcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowic bqdzie podstawq do wymierzenia
administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).

6. Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w
dotyczqcych niszc;zenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronieh zwierzqt
objgtych ochronq prawnE @rt.52 ustawy ,c ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt
dzikich.

7. W przypadku stwierdzenia obecnoSci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi b4d2 gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, nale;Zy wstrzymac wycinkq drzewa oraz zwr6ci6 siq ze stosownym
wnioskiem do Gerneralnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie pnryrodyj, gdyz niniejsza decyzla-nie jest*tozsama z uzyskaniem
zezwolenia na odstgpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i arL 52 ust. I ustawy o ochronie
przyro0y.

Otrzvmuia:

1. Gmina Miasto t-oci2
Adres do korespondencii:
Pan i Ewelina Wr6blewska
Zarzqd Zieleni Miejskiej w Lodzi
ul. Konstantynowslla 8/10
94-303 r_6dz

2. ala

Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opl,acie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. 22016 r. poz. 1827) - zalqcznik
do ustawy, cz. lll pkt 44,kol.4, pkt 6.

al. Pilsudskiego 8
90-05'l t6d2
www.lodzkie.pl

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


