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DEcYzJAK

orzeka

l.zezwoli|,GminieMiastoLod2nausunigcieklonusrebrzystegooobwodziepnial4gcmzterenudzialek
ewidencyjnych5Tt4Ti4/l,lobrqbB-44wt-odzi(drzewoznajdujewgranicydzialek,zktorychdzialka
4/11 stanowr pas drogowy ulicy Woroniira;-tgoini" zlokalizaqq wskazanq przez wnioskodawca na

maPie dolqczonej do wniosKu'

2. okreSli6 termin usuniqcia drzewa do dnia 31 pa2dziernika 2019 r.

3' Nie na|icza6 op|atzausuniqcie 0|.,"*u nu podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy zdnia 16 kwietnia

drzewa'

UZASADNIENIE

ksieoiw'reczvstejolfl:lll'lXtL';;'!,.oo 
rr.r"rynq zamierzoneso usuniecia drzewa wskazano na pochvlenie

cownicy Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego

ktorych stwierdzono zasadno56 wniosku' Klon jest pochylony

korzeniowy (zaooseruowano podniestony krawqznik)' Korona



zywa z nielicznymi sladami posuszu' Drzewo posiada zachwianq 
:iatykg i naruszonq brylq korzeniowq, copodczas niekorzystnych warunk6w atmosferycznych moze przyczynicsig do jego przewrocenia sig.Podczas oglgdzin w obrgbie przedmiotowego drzewa nie stwierdzono wystgpowania okazowgatunk6w prawnie chronionych Uwzglgdnia iqc powy2sze okoricznosci, wniosek o wydanie zezworenia nausunigcie drzewa wymienionego * punk.i" '1 sentencji decyzjinalezalo uzna6zazasadny.Na podstawie art' 83c ust' 3 ustawy zdnia to twiltnia 2004 r.o ochronie przyrooy,organ uzareznirwydanie zezwolenia na usunigcie drzewa od wykonania nasadzenia zastqpczego w postaci jednej sosnyczarne; o dobrze wyksztalconej koronie i prawidtowo uformowanej bryre korzeniowej, o obwodzie pnia niemniejszym niz 8 cm. (pomiar na wysokosci 100 cm), na dziarce o nr 

"wij. s7r47 obrqb B-44
!"frii3i;r'i;:T.,;"i"j"tizaciq '"p'opono*anE 

przez wnioskodawca w projekcie nasadzeri zastspczych

o,". 
"u.tn'3",j:[li':H1i".1[]:i" 

decvzii w przedmiotowvm zakresie stanowi art 83 ust. 1, 83a ust. I
Z tre6ci cytowanich przepisow )z' U' z 2016 r. poz. 2134 ze zm.).
nieruchomo6ci lub lej czgsci niewpi :ie drzewa lub krzewu z terenu
a w przypadku, gdy prezydent mia rmistrz albo prezydent miasta,
marszalek wojew6dztwa. Natomiast na mocy art. 86 ust 1 pkt 4 i 5 :f:."#r:A:l=""Y Xr,.jil:,;nie nalicza sig oplaty w przypadku drzew lub krzew6w, ktore za bezpieczedstwu ludzi lub mienia
#;t:flff1ilr:ff::"-"1 budowlanvch i bezpieczenstwu ruchu eso, a takie sytuacje wystspujq

. Projekt niniejszej decyli zostal uzna ny za uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem ochrony
il:;;rl'tn" 

w t-odzi w zwiqzku z niewyra2eniem stanowiska w ciqgu 30 dni od onia Ltrzymaniaprojektu

Niniejsze zezwolenie jest zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia l6listopada 2006roku o oplacie skarbowej (t'i' Dz' lJ. z 2016 r. poz. 1827) - zalqczntkdo ustawy, cz. lll pkt 44, kol.4, pkt 6.Biorqc powy2sze pod uwagq, orzeczonojak w sentencii.

Pouczenie:

1' od niniejszej decyli przysluguje stronom odwolanie do samorzqdowego Koregium odwolawczegow Lodzi' wniesione za posrednictwem Marszalka wojew6 dztwa N-odzkiego, w termi-nie 14 dni od daty jejotrzymania (arl' 127 s 1, 129 s1 is2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).2 Przed uplywem terminu oo wnies]enia odwolania'decyzia nle ulega wykonaniu. wniesienie odwolaniaw terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 5 t iZ Xpay.3' w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzecsrg prawa do wniesienia odwolaniawobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg. z dniem dorqczenia Marszalkowiwojew6dztwa t-odzkiego oswiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniqze stron postgpowania, decyzja staje siq ostateczna i prawomocn a (ar1. 127a$ 1 i 2 Kpa).4' Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z 2qdaniemwszystkichstron lub gdy wszystkie strony zrzekly.iq prrm do wniesienia odwolania (art.130 $ a Kpa ).5 Jezeli nasadzenie zastgp"'" po""irone w zamian za usuniqte drzewo nie za-chowa zywotnosci po3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 5a sentencji decyzji lub przed uplywem tegolych od posiadacza nieruchomosci, narozony zostanie ponowniego posadzenia. W przypadku niewykonania nasadzenia zastepczegomialy zastosowanie przepisy o portgpowani, egzeKucyjnym
tawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie pzyrody).
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kcie 2 sentencli decyzji potraktowane zostanie iako

co stanowic bqdzle podstawq do wymierzenia

z uP' Marszalka

Wojew6dztwa t-6dzkiego

Radoslaw Mikula

o.o. Zastgpcy Dyrektora Depaftamentu
"'- foiniii*i i dchrony Srodowiska
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