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DEC

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a

3 i 4, art. 83d ust. 1 i 2, art. 86 ust' 1 pkt 4 i 5'
v I rl Yr

przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm') oruz ln' 1u4 uslawy t l'u:^1" :f:'r{"1
1960r.-Kodekspo.tgpo*"niaadministracyjnegoJt-e-st-leonglity:Dz..U..z_2017,:^!2.-^],?'2|^,:
po rorp.trr"niu wniosku'znak: zzM.wzw.zT.5o1.AO+.ZOtZ.ps z dnia 23.10.2017 r. o wydenie^=^?tl"l:il:

na usuniqcie jednego kasztanowca zwyczajnego z terenu pasa drogowego yl' Marii Sktodo,wsKle/:Yyl"

* roori iori"tt " ni tolt w obrqbie i-zo1', pl=y skrzyZowaniu z ul' 28 Putku Strzelc6w Kanio

,io-on"go w Urzqdzie Marszatkowskim Wojew6dztwaLodzkiego w dntu ,_?:1,?.r9lr"_r:,pt?:,*itl:
Lod2 zls w Lodzi irry ul. Piorkowskiej 104 (adres korespondenqi: Zarzqd.Zieleni

ul. Konstantynowska 8/1b; 94-30g l-od2), ieprezentowanq przez Paniq Beatq Jqdrusiak'

Wojew6dztwa t-6dzkiego

o rz e k a:

1. zezwolil Gminie Miasto L6d2 na usunigcie jednej sztuki kasztanowca zwyczajnego (o

pnia 241 cm, mierzonym na wysokosci 130 9T)'. r,?snsc9g?, 13 Si??1"-pgt"
[.*i.i"*"i- ,f . frrr"rii sfitodowskiej-Curie w Lodzi (dzialka n 16t1w obrqbie P-20), przy sk

z ul. 28 Pulku Strzelc6w Kaniowskich.

2. Okre6li6 termin usunigcia drzewa, wymienionego w punkcie 1'

3. Nie nalicza6 oplaty za usunigcie drzewa, wyrnienionego w punkcie 1' na podstawie art'

pkt 4 i 5 ustawy z Onia tO kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody'

4 Uzale2ni6 wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa, wymienionego w punkcie 1, od

ust. 1

u
fzez Cming Miasto t-6d2 nasadzenia zastqpczego jednej sztuki drzewa,

[i- r*y"r"jny, o dobrze wyksztalconej koronie i prawidlowo uformowanej

o obwodzie pnla nle mniejszym ni212 cm (pomiar na wysoko6ci 100 cm).

nale2qcego do
bryle

5. Ustali6:
a) termin wykonania nasadzenia zastqpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4'

2018 r.;
o) 

-okal#c;q 

wykonania nasadzenia zastepczeso, o kt6rym l:yiJ P.yttl:",1' :Z
;;;;;;;'s;*"i" ,L Marii sklodowskiel-curie w.r-odzi (d.ziatka T,16]1 y-_"lj!9i:"1", ptzy

il;yil;;r-iit.-zs pulku strzelc6w Kaniowskich, zqo nie z projektem nasadzefi pr
A 

^^41 
DC - l|nia Oi

;;'=il;#.|*"e *r"t z wniosKiem znak: zzM.wzW.zr.5o1 .864.2017 'PS z dnia 23' 10 17 r.

oraz

A

rmacji
ra Jego

6" ZobowlqzaeGminq Miasto t-6dz do przedlo2enia Marszalkowi wojew6dztwaL6dzkiego inf

o wykonaniu nasadzenia zastgpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4, w terminie 14 dni od d

wykonania, wrazzpooaniem naiwy galunkowej posadzo.n ;go drzewa, obwodu jego pnia

ni wysokoSci 100 cm) orazzalqc)iniem planu sytuacyjnego zzaznaczonq lokalizacjq

drzewa,

UZASADNIENIE

Dnia 26.1 0.2017 r. do Urzqdu Marszalkowskiego Wojewodztwa t-6dzkiego wplynEl

(pismo znak: .2otz.ps z dnia 23.10.2017 r.) o wydanie zezwolenia na

jednego Kas (o obwodzie pnia 241 cm) z terenu pasa drogowego

sklodowskiej nr 16/1 w obrqbie P-20), przy skrzy2owaniu z u1..28 Pulku

[;;j;ffiil|, z+ozony przez Gminq Miasto Lod2, reprezentowa \ przez Paniq Beatq Jqdrusiak -

Oyr"ttor" ds. Zieleni ttrtiel.t<1"1 w )arzadzie Zieleni Miejskiej w odzi' W uzasadnieniu po3."nP:,:

posiada uszkodzony, pr6chniejqcy wewnqtrz pied oraz odlamanq znacznq cz95C korony' Je

zadeklarowano wykbnanie nasidzenia zamiennego 1 szt. drzewa, nale2qcego do gatunku klon

riosek
nigcie
Marii

w terminie do korica 201g r. Do wniosku dolqczono mapg z lokalizacjq drzewa do usuniqcia i

drzewo



enie pasa drogowego ul. Marii Sklodowskiej_Curie
waniu z ul. 28 pulku Strzelc6w Kaniowskich.
nr 1611 w obrgbie p_20 w N_odzi, na terenie kt6rej

ec zwyczajny, stanowi pas drogowy drogi publicznej

w dniu. 13.11.2017 r. przez inspektor6w Urzgdu
2e objgte wnioskiem drzewo to kasztanowiec

Majqc na uwadze, 2e ww. kasztanowiec
mienia i ruchu drogowego (drzewo to posiada si koronq pochylonq w strong ul. 2g pulku S

odzkiego
ia decyzji
ochronie
z terenu

Zgodnie z. treSciq art. 83a ust. 6 ustawy o .ochronie przyro decyzji uznanoza uzgodniony przez Regionalnego^Dyrektora Ochrony Srodowist< z niewyra2eniemstanowiska przez RDOS w terminie 30 dni od dnia otrzymania proje enia.

Biorqc powy2sze pod uwagq, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwol

w t-odzi, wniesione za posrednictwem Marszalka odwolawczego

_ jejotrzymania (art. 127 S 1, 129 S 1 ig 2 Kodeksu 14 dni od daty

2. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania ienie odwolania
w terminie wstrzymuje wykonanie decyli (art. 

.130 S 1 i S 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).3' w trakcie biegu terminu do wniesienia odwola-nia itrona moze zrzec siq prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjq. Z dniem'dor#enia Marszalkowi
wojew6dztwa tddzkiego oswiadczenia o ztzeczeniu iiq. prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq

>czna I prawomocna (art. 127a S 1 i S 2 Kodeksu

do wniesienia odwolania, gdy jest zgod naz2qdaniem
prawa do wniesienia odwolania (art. 130 g 4 kodeksu

punkcie 2 sentencji niniejszej decyzji potraktowane



7

I

odposiada.zostanieponowniew'drodzedecyzjiobowiqzekwykonania
nasadzenia ie*yitonania nasadzenia zastqpczego 1g9d!le z zezwoleniem

bgdq miaty povianiu egzekucyjnym w administracji (art' 86 ust. 2 i 3 ustawy

decyzjinausuniqciezkuprzestrzeganiazakaz6w
nia iniazd, jaj, posta ptak6w' schronied zwierzqt

wnq (art. 52 ustawy o itarnego traktowania zwierzqt

dzikich.
W przypadku stwierdzenia obecnoSci g

wykonyruania przedmiotowej decyzji, na

wnioskiem do Generalnego Dyrektora

Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody)' g

zezwolenia na odstqpstwa od zakaz6w zawaftych
przyrody.

Otzvmuia:
1. Gmina Miasto t-6dZ

ul. Piotrkowska 104

90-926 t-6d2
Adres koresoondencii:
Zarz4d Zi el e ni Miej skiej
ul. KonstantYnowska 8/10
94-303 t-6dz

2. ala

ada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity

do ustawy, cz, lll Pkt 44, kol. 4' Pkt 6.

al. Pilsudskiego 8 1s1. l+48142 663 35 30

90-051 t-6d2 fax l+481 42 663 35 32

www.lodzkie.pl sekretariat.ro@lodzkie'pl

z uP. Marszalka
Wojew6dztwa t-6dzkiego

Radoslaw Mikula
p.o. Zastqpcy Dyrektora Departamentu' Rolniiiwi i ocnronY Srodowiska

Dz. U.22Q16 r. poz. 1827) -zalqcznik


