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DECYZJA

orzeka:

o obwodzie pnia 250 cm, znajdujqcego
blokiem pzy ul. pojezierskiej g w i:oOzi
lizaqq wskazanq przez wn ioskodawcg

cznia 2018 r.

stawie art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia

wynrienionego w punkcie 1 sentencji decyzji od
adzeniem _ jednym milorzqbem t<tipowanym _

wanej bryle korzeniowej, o obwodzie pnij nie

pczego drc dnia 31 grudnia 201g r.,

UZASADNiEhIIE
pismem znak: ZZM.WZM.ZT .SO1 .37 g.

matla 2017 r.) pani Ewelina Wr6blewska dziala
Gnriny Miasto t_6d2, wystqpi{a do Marszatka



wyciQcie drzewa powinno zostad wykonane do 31 stycznia2OlS r. Stanowisko Marszalka Wojew6dztwa
t-6dzkiego przedstawione zostalo stronie do zapoznania sig i wniesienia uwag, pismem z dnia i26
czerwca 2017 r. znak: RS|1.7120.3.215.2017.MOS. Wobec braku odpowiedzi uznano, 2e strona
akceptuje przedstawione rozstrzygnigcia. N/ajqc powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji
Podczas oglqdzin w obrgbie przedmiotowego drzewa nie stwierdzono dziko wystgpujqcych okazdw
ro6lin i zwierzqt gatunk6w prawnie chronionych,

Podstawg prawnq do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. B3a ust. 1 oraz
art. 90 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. o,cchronie przyrody (t. j. Dz. U.z2016 r., poz. 2134zeznr).
Z treSci cytowanych przepisow wynika, 2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub krzewu z terenu
nieruchomoSci nie wpisanej do rejestru zabytkow wydaje wojt, burmistrz albo prezydent miasta,
a w przypadku, gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, czynnorSci
wykonuje marszalek wojewodztwa. Natomiast z mocy art. 86 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy za usuniqcie drzew
nie nalicza sig oplaty w przypadku drzew zaEraZlqcych bezpieczehstwu ludzi lub mienia w istniejqcych
obiektach budowlanych, a z takq sytuacjE mamy do czynienia w omawianym przypadku. Usunigcie
drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzli uzaleznione zostalo od posadzenia
nowego drzewa zgodnie treSciq zobowiqzania strony.

Biorqc powyzsze pod uwagg, otzeczono jak sentencji.

Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego

w t-odzi, wniesione za poSrednictwern Marszalka Wojew6dztwa t-odzkiego, w terminie 14 dni
od daty jejotrzymania (art. 127 51, 129 Sl i$2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).

2. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wykonaniu (art.130 Kpa).
Wniesienie odwolania w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 $ 2 Kpa).

3. Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z ZEdani<>m

wszystkich stron (art.130 $ 4 Kpa ).
4. JeZeli nasadzenie zastgpcze posadzonre w zamian za usuniqte drzewo nie zachowa zywotnoSci po

3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 5a sentencji decyzji lub przed uplywem
tego terminu , z ptzyczyn zaleZnych od posiadacza nieruchomoSci, naloZony zostanie ponownier w
drodze decyzji obowiqzek posadzenia drzewa. W przypadku niewykonania nasadzenia
zastgpczego zgodnie z zezwoleniern, bqdq mialy zastosowanie przepisy o postqpowaniu
egzekucyjnym w administracji (art. 8€i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody).

5. Usunigcie drzewa poza terminem okrerSlonym w punkcie 2 sentencjidecyzji potraktowane zostanie
jako usunigcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowic bgdzie podstawg do wymierzenia
administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop).

6. Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania
zakazow dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptakow, schronief
zwierzqt objqtych ochronq prawnE @r1..52 uoop) oraz humanitarnego traktowaniazwierzEt dztkir:h.

7. W przypadku stwierdzenia obecnoScigatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd
w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, nale2y wstrzyma6 wycinkg drzewa oraz
zwrccif s!g ze stcsownylrn lvnioskienn do Genera!negc DyiektoraOchrony Srodowiska bqd2
Regionalnego Dyrektora Ochrony Snodowiska (art. 56 uoop), gdy2 niniejsza decyla nie jest
to2sama z uzyskaniem zezwolenia na odstgpstwa od zakaz6w zawartych w art.
art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie pzyrody.
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94-303 Lod2
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Zwolniono z optaty skarbowej.
(zalqcznik do ustawy z dnia 16listopada 2006 roku o oplacie skarbowej cz

al. Pilsudskiego 8 tel. l+48142 663 35 30
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lll pkt 44, kol. 4, pkt 6, (t. j. Dz. U,22016 r poz 1827)

90-051 r_6d2
wr44w.!odzkie.p!

fax l+481 42 663 35 32
sekreta ri a!. ro@lo_dzkie. pl
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