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DECYZJA

, art.63c ust' 1,3 i4, art. 83d ust l i2,arl' 86 ust' '1

o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r',
ca 1960 r. - Kodeks postqpowania administracyjnego

) - po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto t'6d2,

mo znak: ZZM.WZM.Zf '501'2392017.SS), o wydanie
a drogowego ul. Sienkiewicza w Lodzi, na wysokoSci

nr 108 ldzialka nr 76t1.8 w obrqbie S-9), tr4ar:szalek Wojew6dztwa t-odzkiego

orzeka:
j. ZezwolilGminie Miasto L6d2nausuniqcie 1 szt. lipy drobnolistnej o obwodzie pnia 98 cm, mierzonym

na wysokoSci 1,3 m, z terenu pasa drogowego ul. Senkiewicza wt-odzi, na wysokoSci nr 108 (dzialka

nr76118 w obrqbie s-g), zgodhie z lokalizacjq v skazanE przez wnioskodawcQ na mapie dolqczonej

do wniosku.

2 Okre6li6 termin usuniqcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, do dnia 31 lipca 20'17 r'

3 Nie naliczae optat za usuniqcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, na podstawie

art.86 ust. 1 pkt4,5 i 10 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody'

4. zezwolenia mienionego w punkcie 1, od wykonania przez

nasadzenia ki drzewa' naleZqcego do gatunku i odmiany

s scarlet' (c scarlet'). Materialem nasadzeniowym ma byc

minimalnym ierzonym na wysoko5ci 100 cm, wynoszqcym '12 cm

5. Ustali6:

a) termin wykonania nasadzenia zastqpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4' do dnia 31 qrudnia

2018 r.;

o; to-ralizacjq wykonania nasadzenia zastqpczego,_o kt6rym mowa w punkcie 4, na terenie pasa

orogowego ul. Srenkiewiczaw Lodzi (dzialka nr 76/8 w obrqbie S-9), zgodnie zlokalizacjq wskazanq

prt6z *niorkodawcq w projekcie nasadzenia doiqczonym do wniosku.

6. Zobowiqza6 Gminq M rzqdzie Mar

lnfermacji o wykona o, o KtorYm

od dnia jego wYkonani nej datY Pos

sytuacyjheg o z zaznac go drzewa'

UZASADNIENIE

Do Marszarka wojew6dztwa t-6dzkieeo wPrYnQr wnio:?ir3rut3'nyb11t3:t 
J",ffifi['"5??i:fi:

orogowego ul. Sienkiewicza w Lodzi, na wysokoSci

iu wniosku podano, 2e drzewo jest silnie zamieralqce'
art.83b ust, 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r'
. 2134 ze zm.).
dzfuta Lodzkiego przeprowadzili w dniu 21 kwietnia

( obwodzie
( rajqcq kor
2 aml, a na
i 2e Podcz
poblizu ludzi lub Pojazdow.
podczas oglgdzin terenowych w obrqbie drzewa wnioskowanego do usuniqcia nie stwierdzono obecnosci

rlziko wystgpulqcycn okaz6w gatunk6w prawnie chronionych'
4



Po przeanalizowaniu zgromadzonego materialu dowodowego, wniosek o wydanie zezwolenia
na usuniqcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji uznano za zasadny. Zezwolenia
na usuniqcie przedmiotowego drzewa udzielono bez pobrania oplaty ztego tytulu, woparciu oart. g6 ust. ,1

pkt4, 5 i '10 ustawy oochronie przyrody. Podstawg prawnq do wydania decyzji wprzedmiotowym zakresre
stanowitakze art.83a ust. l oraz art. 90 ustawy o ochronie przyrody. Ztre5ci-cytowanych przepii6wwyniker,
2e zezwolenie na usuniqcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci nie wpisanej- do 

'rejestru 
zabytkorv

wydaje w6jt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy prezydent miasta na piawach powiatu
sprawuje fu n kciq starosty, czyn nosci wykon uje marszafek wojew6dztwa.

JednoczeSnie biorqc pod uwagg zadeklarowanE ptzez stronq mozliwoSc wykonania nasadzenla
zastgpczego, zezwolenie na usunigcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji
uzalezniono od wykonania nowego nasadzenia jednej sztuki drzewa, nalezqcego do gatunku i odmiany gi6g
poSredni 'Paul's Scarlet', okreSlonego w punkcie 4 sentencji niniejszej Oecyili, wtermlnie do dnia St giulnra
2l1B r Miejsce wykonania nasadzenia wskazano na teienie lasi orog6wego ul. Sienkiewicza w t-od:zi
(dzia{ka nr7618 w obrqbie S-9), zgodnie zlokalizacjq wskazanEprzezwnioit<oOawcg w projekcie nasadzenra
dolqczonym do wniosku. Nakladajqc na stronq obowiqzek wykonania nasadzenia iastqpizego, wziqto pod
uwagQ termin nasadzenia wymieniony w jej wniosku, a takze przedloaony przez strong proleft iasaOzenia.

Biorqc powyzsze pod uwagg, orzeczono jak sentencji.

Pouczenie:

1' od niniejszej decyzji lanie do Samorzqdowego Kolegium odwolawczeg,cw t-odzi, wniesione za Wojew6dztwa t 6dziiego, w terminie j4 dni od datyjej otrzymania (art. 127 g 'l , owania administracyjneg-o).2 Przed uplywem terminu decyla nie ulega irvykonaniu. wniesienie odwolaniia
_ w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 S 1 i S 2 Kodeksu postgpowania 

-administracyjnego).

3. Decyzja podlega wykonaniu pzed uplywem terminu do u esienia odwolinia, gdy jest zgodna z2qdaniem wszystkictr
o).

e 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako usuniqcir:
e podstawe do wymierzenia administracyjnej kary pienigznerj

ian za usuniqte drzewo nie zachowa Zywotno6ci
po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w pod
tego terminu, z ptzyczyn zale2nych od posiadacza nie
obowiqzek wykonania nasadzenia zastgpczego. W p
z zezwoleniem, bedq mialy zastosowanie

nia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w dotyczqcych
ptakow, schronieh zwierzqt objqtych ochronq prawnE

towa n ia zwierzql dzi kich.
ych, ich siedlisk, ostoi bqdZ gniazd w trakcie wykonywanier

a6 wycinkq drzewa oraz zwroci6, sig ze stosownym wnioskiem do Generalnegq
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska (art. 56 ustawy o ochron'rg

est tozsama z uzyskaniem zezwolenia na odstgpstwa od zakazow zawartycfr
ochronie przyrody.
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Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity; Dz. U. z 2016 r
do ustawy, cz. lll pkt 44,kol.4, pkt 6. Dn
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