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LodZ, dnia 1 'I .CS ?c1 l

Na podstawie art. 83 ust. j rrk
ust' 1 pkt 4, 5 arl' 90 u^stawy z dnia.lo Kwretnia 2oo4 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz.u. 2201g t. poz.142 ze zm') oraz evt' 104 ustawy z dnia 14 czerwce 196t,) r. - Kodeks postgpowania administracvineool:r,."^:: LorX=^r,,|. 1oo.y:r^yl.1o_d': f czerwc; r gori r _ xooeri postqfowdni" 
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1.

zezwolenia na usunigcie jednej .Pjlii akacjowej o obwcdzie pnia 2)2 cm z terenu pasa orogowegoulicy Zubrowej w t_odzi, Marszaiek WdlewOOltwa't_odzkiergo '

orzeka
zezwolif Gnnrinie ti?:,q L6d2 na usuniqcie jednei robinii akacjowej o obwodzie pnia 222 cmznajduLqcej siq na teren.ie pasa brogowego uiicy Zubrowej w t-odzi (dzialka ewidencylna 73/15obrgb P-27)';zgodnie zlokalizaqE pzedstawioiqprzez wnioskodawca na mapie ootqczoney oowniosku.

udnia 2018 roku.
pods;tawie art. 86 ust. 1 pkt 4, 5 ustawy z dnia

va, o ktorym mowa w punkcie 1 sentencji od
-'go klonu pospolitego ,Globosum,. 

Sadzonka
rone i prawid{owo uformowanq brylq korzeniowq
wysoko6ci 100 cm.
stgtrlczego do dnia 31 grudnia 2O1g r.,

b) lokalizacjg wykonania nasadzenia zerstqpczego w pasie drogowym ulicy Wygodnej
w t-odzi, zgodnie z lokalizaciqwskazanq przez wnioskodawcq nI mapie doiqci;ej do
wniosku.

Zobowiqza6 Gming Miasto t-6d2, do przedlo2enia informacji o wykonaniu obowiqzkunasadzenia zastgpczego w terminie 14 dni od dnia vl ykonania, podijqc faktlycznq daig posadzenia
orazzalqczaiqc plan sytuacyjny zzaznaczonq lokali;iaciq posadzonego orz-ewa.'
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4.

5.

6.

UZASADNIENIE

Do Marsze
zezwolenia na usul
pasa drogowego uli
przy ul. Dembihski

ada prochn ia. OSw
homoSci, o y,rnioskt
lwadzeniu wych przerz u Marszalkowskiego
:kiego stwie ia akacjovva siq od pionu prieri, ie

ciwo6ci mt,'c podatna na zlamanie
zpiecz:ehstwa dla ruchu drogowego oraz dla ludzi

ej n e stwierdzono obecnoSci okazow gatunkow
okolicznoSci, wniosek o wydanie zezwolenia na

ncji clecyzji nalezalo uznae za zasaonv.
16 l<wietnia 2OO4 r. o ochronie przyiody, organ

a od zastqpienia go nasadzeniem zastqpczym

zedmit>towym zakresie stanowi art. g3a ust. 1 oraz
ie przyrody. Z treSci cytowanych przepisow wynika,ze zezwolenie na usuniqcie dzew:r lub krzewu z terenu nieruchomosci wyd4e wojt, burmistz alboprezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usuniqcia orzlwj lub rrzewu z terenu



lub jej czqsci wpisanej do rejestru zabytkow - wojew6 ytk6w. Gdysta na prawach powiatu sprerwuje funkcjq starosty, marszalek
Natomiast na mocy art. g6 ust. 1 pkt 4, 5 cyt. ustawy z rzew6w nie
aty w przypadku drzew lub krzew6w zagra2ajqcych bezpieczehstwu tudzi i mienia wistniejqcych o ructlu drogowJgo, i iar<a sytuacia *vrigpu1. w ornawianymprzypadku. B orzr:,czono lak i sentepclr.Projekt y-za uzgodn'ony wzez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiskaw Lodzi wobec ni 3O ani oo-Onia otzymania prd;eXtu zeziolenia.
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Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odl,yola Kolegiurn Odwolawczego
w todzi, wniesione za po6rednictwem Marszerlka , w terminie 14 dni od da-tyjej otrzymania (art. 127 S 1, 129 51 ig2 Kodeksu pc yjnego).
Przed up'fywem terminu do wniesienia odwolania decyla nie ulega wyt<onJniu.-Wniesienie odwolaniaw.terminie,wstrzymujewykonanie decyli (art. 1305 i iZ fpa1. i

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolarria strona moi" zrrpcsig prawa do wnir:sienia odwolania
y19bec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg. z oniem dorgczenia Marsza{kowi
Wojew6dztwa t-odzk ie go oSwiadcze n ia o zrzei:ze

padku niewykonania nasadzenia zastqpczego
pzepisy o postgpowaniu egzekucyjnym w
2004 r. o ochronie pzyrody).

kcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
co stanowic bgdzie podstawg do wymierzenia

uoop).
nie zwalnia od obowiqzku przestnzegania zakazow

ianych oraz siedlisk ptak6w, sc;hroniefl zwierzat
tarnego trak{owan ia zwiezqt dzi kich.
chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd
wstrzymac wycinkg drzewa or;az zwr6cie siq ze
rony Srodowiska bqdz Regionalnego Dyrekiora

Pouczenie:

Olrzvmuia:

1.
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5.

6.
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vYv4 | \vv|v|
vwf rr vl ly or uuuwrsKa (atr. co uoop), goyz nlnle.lsza decy]a nie jest tozsama z uzysketni
na odstgpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. 1 i itt. sz ult" 1 ustawy o ochroqiel

Gmina Miasto t_6d2
adres do korespondencji:
Zaz4d Zielen i Miejskiej
ul. Konstantynowska 8/10
94-303 L6d2 "D:- (,d

Zwolniono z oplaty skarbowej
(zalqcznik do ustawy z dnia 16 ristopada 2006 roku o oplacie skarbowei (t. j. Dz. U

al. Pilsudskiego 8 tel. /+48/ 42 663 35 30
90-051 t_6d2 fax t+48t42 663 35 32u4{w-loOati* sekretariat.ro@lodzkie.pr
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