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DECYZJA ';i
Dzialilqcna podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83 a ust. 1,.rf as c ust. 1, ust.3, art. g3 d ust. 1, ust.
?r?1.86 ust' 1 pkt4 i5, art.90 ustawyzdnia 16 kwietnia 2004rokuoochronie przyrody (t. j.Dz.lJ.z
2016 r., poz' 2134 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca igdo r.6ku - Kodeks

ku Gminy
usunigcie
. Ziolowej
skiq 242,

orzeka:

lonu srebrzystego o obwodzie pnia 295 cm, znajdujqcego
(dzialka ewidencyjna 170115 w obrgbie B-7), w pobliZu
, zgodnie zlokalizacjqwskazanq przez wnioskodawce na

Okre5f i6 termin usunigcia drzewa do dnia 30 wrze6nia 201g r.
Nie naficza6 oplatza usunigcie drzewa na podstawie art.86 ust. 1 pkt4 i5 ustawy zdnia j|kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody.

unigcie drzewa wymienionego w punkcie 1 sentencji decyzji od
t_6d2 nowym nasadzeniem _ klonem polnym _ o do-brze

rmowanej bryle korzeniowej, o obwodzie pnia nie mniejszym niZ

pczego do dnia 31 grudnia 2019 r.,
go na terenie pasa drogowego ul. Ziolowej w miejscu
nq na mapie dolqczonej do wniosku.

llo2enia Marszalkowi Wojew6dztwa t 6dzkiego
lzenia zastgpczego, w terminie 14 dni od dnia jego

wykonania, podajqc faktycznq datq posadzenia oraz zaiEczajqc plan sytuacyjny z zaznaczonq
lokalizacjq posadzon e go d rzewa.

UZASADNIENIE

usuniqcia w ciqgu d.ziesigciu .miesigcy od wydania decyzji. Pani Ewelina Wr6blewska o6wiadczyia
r6wniez, ze Gmina Miasto t-6d2 jestwla6cicieiem dzialki, o kt6rej mowa we wniosku. W uzasadnieniu
wystqpienia podano, 2e drzewo posiada zlamanqczq66 korony, pr6chniejqcy ubytek ilest pochytone.
Jednoczesnie strona zobowiqzala sig do wprowadzenia nowego nasadzenia ha terenie dziait<i, zitorel
usuwane bqdzie drzewo. Lokalizacja drzewa oraznasadzenia iastgpczego wskazana zostala na mapie
stanowiqcej zalqcznik graficzny do wniosku.

wych w dniu 12 pa2dz
zkiego, stwierdzono za
eje, ponadto jest poc
chwianq statykq i jest

przewr6cenie, co powoduje zwiqkszenie ryzyra
ludzi i mienia w istniejqcych obiektach bud
dokonywanych przez pracownik6w Urzqdu
stwierdzono dziko wystgpujqcych okaz6w ro5lin i

Podstawg prawnq do wydania decyzji w przedmi
oraz aft.' 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. tJ. z 2016 r., poz. 2j34 zezmianami) lub krzewu zterenu nie d urmistrz alboprezydent a kcjg starosty,czynnoSci o 2a usuniecie



1

drzewa nie nalicza sig oplaty w przypadku drzewa zagra2ajqcego bezpieczehstwu ruchu drogowego lub
ludzi i mienia w istniejqcych obiektach budowlanych. Usunigcie drzewa wymienionego w punkcie 1

sentencji niniejszej decyzri uzale2nione zostalo od posadzenia nowego drzewa zgodnie
z treSciq zobowiqzania strony. Biorqc powyZsze pod uwagg orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z wykazem zamieszczonym na stronie internetowej Zarz4du Dr6g i Transportu
obowiqzujqcym na dzien 1.07.2017 r., ul. Ziolowanale2y do kategorii d169 wewngtrznych, dlatego te2
nie jest wymagane uzgodnienie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w t-odzi zezwolenia
na usuniqcie drzewa z jej pasa drogowego.

Biorqc powy2sze pod uwagg, orzeczonojak w sentencji.

Pouczenie:
Od niniejszej decyli przysluguje stronom odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w N-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka Wojew6dztwa l-odzkiego, w terminie '14 dni od daty
jejotrzymania (art. 127 51, 129 S 1 i$ 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu (art.130 Kpa). Wniesienie
odwolania w terminie, wstrzymuje wykonanie decyli (art. '130 $ 2 Kpa).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo?e zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydat decyzjg. Z dniem dorqczenia Marszalkowi
Wojewodztwa t-6dzkiego oSwiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postqpowania, decyzja staje siq ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 1 i S 2 Kodeksu
postgpowania administracyjnego).
Decyla podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania, gdy jest zgodna z 2qdaniem wszystkich
stron (art.130 $ 4 Kpa ).
Usunigcie drzewa poza terminem okre6lonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
usunigcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, co stanowid bqdzie podstawq do wymierzenia
administracyjnej kary pieniqznej (art. 88 ust" 1 pkt 1 uoop).
Je2eli nasadzenie zastgpcze posadzone w zamian za usunigte drzewo nie zachowa 2ywotno6ci po 3
latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 5a sentencji decyli lub przed uplywem tego
terminu, z przyczyn zale2nych od posiadacza nieruchomoSci, naloZony zostanie ponownie w drodze
decyli obowiqzek posadzenia drzewa. W przypadku niewykonania nasadzenia zastgpczego zgodnie z
zezwoleniem, bgdq miaty zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym w administracji (aft. 86
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).
Uzyskanie niniejszej decyzji na usuniqcie drzewa nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w
dotyczqcych niszczenia gniazd, jaj, postaci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w, schronieri zwierzql
objgtych ochronq prawnE (art. 52 uoop) oraz humanitarnego traktowaniazwierzqt dzikich.
W przypadku stwierdzenia obecno6ci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd
w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, nale2y wstrzyma6 wycinkq drzewa oraz zwr6ci6
siq ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqd2
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska (art. 56 uoop), gdy2 niniejsza decyzja nie jest
to2sama z uzyskaniem zezwolenia na odstgpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i art.52
ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.
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Rolnictwa i Ochrony Srodowiska

Otrzvmuia:
1 Gmina Miasto t-6d2

Adres do korespondencji:
Zarzqd Zieleni Miejskiej w t-odzi
ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 L6d2

2 ala
Zwolniono z oplaty skarbowej
(zalqcznik do ustaury z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie skarbowej (t. j. Dz. U. 22016 t. poZ.1827).
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