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Ma rszalek Woiew6d zttt a L6dzkiego

t-odz, dnia {'f rip." 2017 r.

Rs|t.7120.3 .217 .2017 .MOS

D EGYZJA

Dzialalqc na podstawie art.83 ust. 1 pkt 1, art.83 a ust. 1, art.83 c ust.

art. 86 ust. 1 pkt 4, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochroni

poz. 2134 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960

administracyjnego iteXst jeOnolity Dz. U. i ZOrc t., poz. 23 ze zm.) i art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia

2017 r. o zmianie ustawy-- Kodeks postqpowania a lministracyjnego oraz niektorych innych ustgw (Dz.

U. 2017 poz. 935), po rozpatrzeniu'wniosku Gminy Miasto l"od2 reprezentowanej prze>z Paniq Ewelinq

WroblewsKq w sprawie udzielenia zezwolenia na usuniqcie brzozy brodawkowatej r: obwodzie pnia

gg cm z terenu nrezabudowanego zlokalizowanego przerd budynkiem przy ul. Przemyslowej 19'

MarszalekWojewodztwat-odzkiego 
o rze ka :

Zezwolil, Gminie Miasto Lod2na usuniqcie brzozy brodawkowatej o obwodzie pnia 99 cm z terenu

niezabudowanego zlokalizowanego przed budynkiem przy ul. Przemyslowej 19 (dzialka ewidencyjna nr

j72144 w obrqbie B-50), zgodnie z iokalizacjq wskazanq przez wnioskodawcq na mapie stanowtqcej

zalEcznik do wniosku.
Okre6li6 termin usuniqcia drzewa do dnia 31 stycznia 2018 r'

Nie nalicza6 oplat za usuniqcie drzewa na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia

2004 r. o ochronie PrzYrodY.
Uzale2nie wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa wymienionego w punkcie '1 sentencji decyzji od

zastqpienia go przezGminq Miasto t-6dZ nowym nasadzeniem - jednq brzozqbrodawkowatq - o dobrze

wyksztalcon6l koronie i prawidlowo uformowanej bryle kozeniowej, o obwodzie pnia nie mniejszym niz

12 cm (pomiar na wYsoko6ci 100 cm).
Ustaf i6: a) termin wykonania nasadzenia zastqpczego do dnia 31 grudnia 2018 r ,

b) fokalizacjg wykonania nasadzenia zastqpczego na dzialce ewidencyjnq nr 172144 w obrqbie B-50

pized budynkiem przy ul. Przemyslowej 19, zgodnie zlokalizaqqwskazanq przez wnioskodawca na

mapie dolqczonej do wniosku.
Zoiowiqza6 Gminq Miasto L6d2 do przedlo2enia wi Wojew6dztwa L6dzkiego

o6wiadczenla o wy't<onaniu obowiqzku nasadzenia zas w terminie 14 dni od dnia jego

wykonania, podajac faktycznq datq posadzenia oraz z plan sytuacyjny z zaznaczonq

lokalizacjq Posadzonego drzewa

UZASADNIENIE

pismem znak. ZZM.WZM.ZT.501.315.2017.BW z dnia 18 kwietnia 2017 r. (data wptywu 16

mla2o17 r.) pani Ewelina wr6blew nia Prezydenta Miasta t-odzi w imieniu

Gminy Miasio t-odz, wystqpila do t-odzkiego z wnioskiem o udzielenie

zezwolenia na usunigcie bizozy bro nra 99 cm z terenu niezabudowanego

Pani Ewelina Wroblewska oSwiadczyla rownieZ,
ewidencyjnej nr 172144 w obrqbie g-SO w Lodzi. W dniu 21 czerwca 2017 r. pracownicy Urzqdu

Marszaliowst<iego Wojew6dztwa t-odzkiego przeprowadzili oglgdziny drzewa, podczas ktorych

stwierdzono, ze Jest ono obumarte. Drzewo posiada oslabione wlaSciwoSci mechaniczne, przez co jest

bardziq podatne na zlamania, co powoduje zwigkszenie ryzyka zagro2enia bezpieczefstwa ludzioraz

mienia'w istniejqcych obiektach budowlanych. \A zwiqzku z powy2szym usunigc;ie przedmiotowej

brzozy powinno nastqpic szybciej niz w podanym we wniosku terminie ,,nie pozniej niz do kofica roku

20rc;. 
'Zdaniem 

organu wyciqcie drzewa powinno zosta6 wykonane do 31 stycznia2018 r. Stanowisko

Marszalka Wojewodztwa t-odzkiego przedstawione zostalo stronie do zapoznania sig i wniesienia
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Biorqc powyzsze pod uwagg, orzeczonojak sentencji.
Pouczenie:
1. Od niniejszej decyli przysluguje stronie oowo

w Lodzi, wniesione za poSrednictwem Mars

^ od daty jej otrzymania (art. 127 S 1, 129 512. Przed uplywem terminu do wniesienia oo

zastepczego zgodnie z zezwoleniem, bqd
egzekucyjnym w administracji (art. g6 ust. 2
przyrody).

kcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie
, co stanowi6 bgdzie podstawq do wymierzenia
uoop).
a nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania
i mlodocianych oraz siedlisk ptakow, schronieh

raz h u ma n ita rn eg o tra ktowan ia zwierzatdzi kich.
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qrr. o4 uur,. I usf,awy o ocnronle pzyrody,

Otzvmuia:
Pani Ewelina Wr6blewska
dzialalqca w imieniu Gminy Miasto t_6dZ
Adres do korespondencji:
Zarzqd Zieleni Miejskiej w Lodzi
ul. Konstantynowska 8/,| 0
94-303 t_6d2

ala2.

al. Pilsudskiego 8
90-051 t_6dz
wrwr,rr.lodzkie.pl

tel. l+48142 663 35 30
fax l+481 42 663 35 32
sekretariat. ro@lodzkie. p
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