
F}REZYDENT MIAIST A LODZI

'/',n ttk: D S S -O SR-II. 6, 1 3 L3g 1.20 Ig. KG

DECYZJA ZZI636II8
lDzialapc na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 196
iiclnrinistrac),.in9go (l.ekst jednolity w Dz. IJ. z 2017 r. poz.l2!
.,v zwiepku'zarir..83 ust. 1, art. 83aust. 1, art. 83c ust. 1, 3 i4,art
pltt. 5 ustawy z dnta 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tek
r'. poz. 142^ 10, 650) po rozpatrzeniu wniosku Zarzqdu Zi
Konstantynowdkiej 8/l 0

orzeka:

l. Zeztt,oli( Zgrz4dowi Zieleni Miejskiej z siedzib4 przy ulicy
r"rsuniEcie 10 sztuk drzew, wymienionych w tabeli nr I, znaj
drogowego ul. Mlalczewskiego na wysoko5ci nr | - 14 w Lo,
pobrania oflaty ztego tytulu.

l-abela nr l. Wyl<laz drzew do usuniecia

L6d2, dnia 17 .07 .2018 r

r. - Kodeks postgpowania

, z 2078r, poz. 149, 650)
83d ust. I i 2, art.86 ust. 1

. jednolity w Dz. tJ. z 2018

.eni Miejskiej przy ulicy

Konstantynowskiej 8i10 na
uj4cych sig na terenie pasa
zi (droga wewngtrzna), bez

L.p. Gatumek Obw6d pnia na
wysokoSci l30cm Uwagi

I)zialka ewidencyjna20Sl4 w obrgbie G- 15

I Klon ljesionolistny
1aa
IJJ cln

Drzewo po
podstawie tr

pniu. Kolidu
w odlegl
zagroZeni

iada wypr6chnienie przy
nra oraz drobne ubytki na
e z Iatarnia, uliczn4 (ro Snie
Sci ok. 0,5m). Stwarza
: b ezpreczeristwa ruchu

2 Klon esionolistny cm\71

Drzevro po
w tym ub'

kolidujt
energetyczn4.

bezpieczet

iada pr6chniej4ce ubytki
tek kominowy. Korona
z napowietrznqlini4
)rzewo stwarza zagroZente
stwa ruchu drogowego.

J I(lon esiorLolistny 146 crn

Drzewo p<

pieszego. Pr

Korona koli
energetyczn1.

bezpteczei

chylone w strong ci4gu
siada ubytek kominowy.
luje z napowietrzn4 lini4
)rzew o stw at za zagt o 2enie
stwa ruchu drogowego.

4 Klon esionolistny 185 cm

Drzewo pos

kominowy w r

oraz asymetry
z napowier

Drzew
bezpteczer

.ada pr6chniej 4cy ubytek
riej scu odlamanego konaru
:zn4 korong, kt6ra koliduje
: zn4 liniq ener gety czn4.
stwatza zagro2ente

stwa ruchu drogowego.
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5 Klon jesionolistl v 96 cm

Drzewo posiadd ubytek
wysokoSci ok.2,5 fir oraz

na pniu. Korona drze
z napowietrznqhniqe

Drzewo slwatzazi
bezoieczenstwa ruchu

kominowy na

rakowe naroSle
va koliduje
relgetyczn4.
grozenie
drosowego.

6 Klon iesionolistr v 156 cm

Drzewo posiada ubytek
wysokoSciok.3miow

na pniu. Korona koltiduje
lini4 energetycznq. Dr

zagro2eniebezprecze
drogoweg

kominowy ua

cniki grzyb6w
z napowietrzna
;ewo stwarza
istwa ruchu

7 Klon jesionolist v 185 cm

Drzewo posiada ubyte
odkryte drewno na

pr6chniej 4cy ubyttek pr

Korona koliduj e z'. nap(
ener gely czn4. Drzewo str

bezpieczenstwa ruchu

< kominowy.
pniu oraz
zy podstawie.
wietrzn4lini4
rarzazagto2ente
drogowego.

D zialka ewidencvi n a 20 8 I w obrebie G-16

8 Klon jesionolist v 189 cm

Drzewo posiada hczne
pnia, w tym ubytek

odlamanego konaru
kominowy na wysokoSci
sfr v ar za zagr o 2eme 6 ezp r

drofloweg,

vypr6chnienia
w miejscu
rraz ubytek
ok 3 m. Drzewcr
:czef,stwa ruchu

9 Klon jesionolist v 228 cm

Drzewo posiada wy
u podstawy pnra oraz

wglgbne. W kororrie w
posusz. Drzewo stwar
bezpteczenstwa ruchr

rocnnlenle
iczne ubytki
dzielaj4cy sig

a zagrohente
drogowego.

10

Klon jawor
(we wnioski

okreSlony jako k
jesionolistny)

ln 123 cm

Drzewo lekko pochy
wypigtrzony system kc

drobne ubytki na pniu, I

zagroZentebezprecz<
drogoweg

one, posiada
rzeniowy oraz
)rzewo slwarza
hstwa ruchu

Usytuowanie drzew <

decyzji, stanowi4cym r

2, UzaleLni(. wydanie z
zast4pienia ich nowym

Tabela nr 2. Wykaz nasadzefl

bjgtych zezwoleniem okreSlone zostalo w zalq
ysnnek z naniesionqlokahzacjq, drzew do usunigci

,zwolerna na usunigcie drzew wymienionych r

sadzonkami drzew w iloSci L0 sztuk iak w tabeli

zasteDczych

iku do

, punkcie 1 oc1

r2.

1 Klc :rz\Nyczajny powyhej 12 c I
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il

fi Ustalid nastgpuj4cr:, kofcowe i nieprzekraczalne terminy reahzy'cji zezwolenia'.
a) termin ustnnigcia drzew wymienionych wpunkcie 1 - do 31 linca 2019r.:a) termin usqnigcia drzew wymienionych w punkcie 1 - do 31 fipca 2019r.;
b) terrnin wplowadzenia nasadzen zastEpcz

nowa w punkcie 2 sentencji - do 31 paZ
Zrntana ternlinu usunigcia drzew moze nas
zezwoleniu zmieniaj4cym, pod warunkiem
Lrplywem teuninu wyrnienionego w punkcie 3a.

zobowi4zatf wrrioskodawca ZarzEd zieleni Miejskiej z siedzibE wzy ulicy
I(onstantynqwskiej 8/10 do powiadomienia Wydzialu Ocrorfy Srodowiska i Rolnictwa
w Departarhencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta Lodfui o wykonaniu nasadzeri
zasrEpczychi o kt6rych mowa w punkcie 2 w terminie 14 drfi od daty ich wykonania.
Do powiadomienia naleLy dol4czyd mapg zlokahzacj4 ych zamiennie drzew,

Uzasadnienie

Do Wydziatu Ochr'ony Srodowiska i Rolnictwa w De ie Spraw Spolecznych
I.JML wplyn4l {vniosek Zarzydu Zieleni Miejskiej z siedzib4 ulicy Konstantynowskiej

r,i, obrgbie G-16, zgodnie z zalEcznikiem do decyzji, w miejscu
lozwoj nowycll sadz:onek. Planowane miejsce nasadzef nie m
i pianowan4 inffastrulktur4 techniczn4.

t3/10 w sprawie wydania zezwolenia na usunigcie 10 sztuk drzew
pasa drogowegq, ul. Malczewskiego na wysokoSci nr 1 - 14 w

Irorony drzewa. Wiell<o5i powierzchni, zkt6rej zostanie usunigty

o numerze 20814 i 20815
warantuj 4cym prawidlowy
2e kolidowai z istniej4cq

reszcz4cych sig na terenie
rdzi (dzialki ewidencyjne

nty wniosku o wydanie

Sci jeSli jest wymagana,
y na wysokoSci 130 cm,

i - obw6d kaZdego z tych
bezpoSrednio ponizej

w, miejsce, przyczynQ,

rtr 20814120815 w otrrgbie G-16). W uzasadnieniu wniosku podr
\.vyp1'oclrnienia pnia. Do wniosku Strona dol4czyla rysunek z lo

izww. drzewaposiadajq
hzacjq drzew do usunigcia

ctr az nasadzeilaml za.miennymi.

Po d stawp materialnoprawn? r ozpatrzenia przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy
uoop. zaw afia jest zasada,z:awarte w rozdziale 4- ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust.

ze usunigcie dlzew lub krzewow z terenu nieruchomoSci nast4pii po uzyskaniu
zezwolenia wlldanego na wniosek: posiadacza nieruc I za zgod4 wlaSciciela

ustawy z dma 23 kwietnianiertrclromoSci, wlaScicielaurz4dzef, o kt6rych mowa w art. 49 $
1964r Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. lJ. z 20I7r. poz. 59, ze zmianami) - jeZeIi

ust.1 uoop. zezwolenie na
pierwszej instancji wojt,

jnej,awprzypadkugdy
zezwolenie dotyczy drzpwa lub krzewu z letenu nieruchomoSci sanej do rejestru zabytk6w

woj ewodzki konserwalor zabytk6w.

W artykprle 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne el
zezu'olenia na qsunigcig drzew lub krzew6w, kt6re powinno zawit
lLrb siedzibg lvnioskodar.vcy, oSwiadczenie o posiadanym t

rai: imig, nazwisko, adres,

nieruchomoSci4 albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSc
tule prawnym wladania
urzqdzen, o kt6rych mowa

clrzewo, b4d2 kizew :za$rtzaj4 tym urz4dzeniom. W mySl art. 83r
r-rsr-rniecie drze\ra lub krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje r

LrLrrrnistrz albo prezy'dent miasta w formie decyzjr administrac

rri art. 49$ 1 Kodeksu cywilnego, zgodg wlaSciciela nierucho
nazwQ gatunku drzeyta lub krzewu, obw6d pma drzewa mierz
a \^/ przypadku gdy nLa fej wysokoSci drzewo: a) posiada kilka p
pni. b) nie posiada wyya2nie wydzielonego pnia - podanie ob.

terrnin zatnietzQnego usunigcta drzewa lub krzewu oraz
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z ceh) zwr}zanego z dzeniem dzialalno(;ci gospodarczej. Rysun{k, mapg albo wyhonany'
iadaj4cego odpowiednie uprawnienia budqwlane pro.jel.rprzez projektanta po

zagospodarowania dzial ki lub terenu w przypadku realizacji inweftyr:ji, clla ktorei .iest on
rw4 z dnra 7 hpca 1994r. - Prawo b$dowlarle - okreSla.j4ce\\T/magany zgodnie z N4 z onra / trpoa rY>+T. - rrawo ouoowla4
niesieniu do granic nieruchomoSci i obiekto]usytuowanre drzewa w

istniej4cych lub projekto
stanowi4cych kompensac.
przesadzenia drzewa lu
zagospooarowanla nt
postanowienie w sprawi
oddzialywania na obszar
czynnoSci podlegaj4ce
pkt. 1,3,7,8,12,13,I 5 jeael

Po zaooznaniu sie zlolon4dokumentacj4 w oparciu o ww. frzepisy nie stwierdzono
brak6w formalnych w
.uqqznaczono oglgdziny w
trwaj4cych na gruncie ogl
ich wartoS6 przyrodniczq,

n ustalono stan faktyczny, okreSlono c$cLry usuwanych drzew -
vm rozmrar drzew. funkcie iaka pelnia w ekosvstemie. wartoic

kulturow4, walory kraj
w tym rozmrar drzew, funkcjg jak4 petni4 w ekosl,stemie. wartoic
zowe i e stwierdzond 2e drzdwo nr 1 oosiada

wyprocnruenre przy
zowe i e stwierdzond ze dlzewo nr 1 oosiada
.wie pn pniu oraz kdlictuje z latarniq nliczna

,5 m). ytelt),5 m). ytelt
:oliduje znapowrctrzn nr 3

i4gu piesze go r takle r-ir .1

korong, kt6ra koliduje z li
kominowy na wysokoSci

(roSnie w odlegloSci ok.
kominowy, a jego korona
jest pochylony w strong
posiada pr6chniej4cy ek kominowy w miejscu odlamanego koiraru oraz asylretrycznq

i4 energetyczn4. Klon jesionolistny oznad,orry nr 5 posiada ubyteli

pr zy p adkach korona drze
ok 2.5 m oraz rakowe naroSle na pniu. Podobnle w jak w ww.
ra stwarza kolizjg z napowietrun4Iiniq en$rgetyczn4. Dlzewo nr 6
-:^^--^, /^^,-,-,^^1.^t^: ^1- 1*\ ^..^,- ^,,,^^-:t.: -,i-.,Ll.,,..-^,-,^:,,takze posiada ubytek k iinowy (na wysokoSci ok 3m) olaz owobniki grlzyb6w na pniu.
ada ubytek kominowy, odkr'yte drewno n{ pniu oraz prochniej4cv
Lia. Korony klon6w jesionolistnych o nr 6 i 7, o kt6rych mor.r,ir

Drzewo nr 7 r6wniez pos
ubytek przy podstawre
powyzej, takze koliduj4
wypr6chnienia pnia, w ty
wysokoSci ok 3m,
wglgbne, a w koronie
oznaczony jako klon j

-'-----a-!-J --z f - J-- -- - --_ T -, -_1--___-

ionolistny, jest lekko pochylony, posiada wypflEtrzony s),steur
korzeniowy oraz drobne ytki na pniu. W koronie drzewa stwier{zono obecnoSi gniazcla

w obecnym stanie stanowi4 zagrohenie d]la bezpieczefstwa ruchuptasiego. Wszystkie d
drogowego. Wnioskow do usunigcra drzewa nie posiadaj4 wart i kultqrowl,ch. jedynie
niewielk4 wartoSi przy
og19dzin.

nrczq I krajobrazow4. Na t4 okolicznoSp sporzqdzono protok6l

Ze wzglqdu na w koronie drzewa o nr 10 sniazda pisnrem z dnia
26.04.2018 r. zawiesZono postgpowanie do czasu przedlolenra rvn i osi<odawcE decyz.i i

Regionalnego Dyrektora hrony Srodowiska w N-odzi udzielaj4cej wolerlia na odstgpstwa
od zal<azow w stosunku do dziko wystgpuj4cych zwterz4t objgt h ochrion4 gatunkor.rr4.

Pismem z dnia 14.06. 18 r. (data wplywu 10.07.20i8 r.) St popr'0sila o podjgcre
zaweszonego postgpowa oraz dostar czyla wymaganq decyzj g nr PN. 64q 1 .228.20 1 8. I(1-r
zezwanJTcE na znr le poptzez usunlEcle ww. otzewa, g

stanowi4cego jej siedlisk
odpoczynku, migracji i
postgpowanie.

oraz bEd4cego obszarem rozrodu,
Zerowania, W zwi4zku z powylszy
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Rozpoznaj4N sprawg i oceniaj4c zasadnoSd przedlohonego wniosku, udzielono zezwolenra
rLa ttsutrigcie 10 sztuk drzew, Wszczegolnionych w punkcie 1 sentencji decyilt.

Zasad4jest, ze posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usunigcie drzew lub krzew6w,
I,,t6re nalicza i pobrera organ wiaSciwy do wydania zezwolenia na usunigcie drzew lub
Itfzewow. Jakkolwietrr treSi art. 86 ust. 1 uoop zaklada wyjatki i tak nie naliczasiE oplatza
r,rsnr-rigcie :

..,1) drzevv ltlb krzew6w, na kt1rych usunigcie nie jest wymagane zezwolenie,.
3) clrzeu, lub krieu,6vt, je2eli usunigcie jest zwiqzane z odnowq i pielggnacjq drzew rosnqcych
nu lercnie nieluchomoici wpisanej do rejestru zabytkdw; 4) drzew lub krzew6w, kt6re
:ttgrct:cric1 bezl,ieczefistwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach budowlanych lub
lunkcionowanirl Ln'zqdzen, o ktdrych mowa w art. 49 S I Kodeksu cywilnego; 5) drzew lub
lct'zev,6v,, kt6rp za,grazajq bezpieczeristwu ruchu drogowego lub kolejowego albo
bezpiec'zefis'llttu zeglu,gi, 6) drzew lub krzew6w w nuiqzku z przebudowq dr6g publicznych lub
linii koleiowych; 7) drzew, kt6rych obw6d pnia mierzony na wysokoSci 130 cm nie
przekt'uczo: a) 120 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca nuyczajnego, klonu
lcs'ionolis'tnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) B0 cm
11, llrzypadku pdzostalych gatunk6w drzew - w celu przywrdcenia grunt|w nieuzytkowanych
tlo ttiyllssvv5ll':io i.nnego niz rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreilonym
tr ntie.is'cotvltm i2lanie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zctgos:podarov/ania ,rerenLL; 8) krzewu lub krzewdw rosnqcych w skupiskach, pokrywajqcych
iirunl o potuierlchni do 50m2, w celu przywrdcenia grunt1w nieuzytkowych do u2ytkowania
innego niz rolil,icze, zgodnego z przeznaczeniem terenLt, okreilonym w miejscowym planie
:cr2;o,s;podarov,ahia przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
tcrenu: 9) drzey, lub krzew1w w nviqzku z zabiegami pielggnacyjnymi drzew lub krzewdw na
tcrenach zieleni,; 10) drzew lub krzetu6w, ktdre obumarly lub nie rokujq szansy na przezycie,
: pt'z))c4)n niezdleznych od posiadacza nieruchomoici; 11) topoli o obwodzie pnia mierzonym
,111 l4,ys'okoSci 180 cm wynoszqcym powy2ej 100 cm, nienaleZqcych do gatunkbw rodzimych,
iczcli zos'tanq zgstqp,ione w najblizszym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunkdw;
l2) ch'zett, lub ll7'zev,cw, je2eli usunigcie wynika z potrzeb ochrony roilin, zwierzqt i grzybow
obigtych ochronq ga,tunkowq lub ochrony siedlisk przyrodniczych, 13) drzew lub krzew|w
: gt'obli.stotttrjvl rybn:ych; 14) drzew lub krzewdw, jezeli usunigcie jest nviqzane z regulacjq
i tllrz)tmanient lgoryt ciek6w naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urzqdzeit wodnych
,sluzclcych ks'ztdltovtaniu zasob1w wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zalcresie
niezbgclnynl 5J6 vtyko,nania i utrzymania tych urzqdzen; 15) drzew lub krzew|w usuwanych
: lcranu poligoitdut lub placdw cwiczeri, sluzqcych obronno1ci paristwa. 2. W przypadkach,
o kl1rltch ntovtd vv tts't. l, je2eli wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa lub krzewu zostalo
ttzuleznione ori przesndzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania nasadzefi zastgpczych,
Lt pl'zes'ct(lzone qlbo trtosadzone drzewo lub lcrzew nie zachowaly Zyvotnoici po 3 latach od
dnia o w em iu na ich lub
tiu.\'a uplywem su, z przy od
niert do wyda lenia na wa
nuklctclo ponov,hie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzefi zastgpczych. Przepisy
ttr'|. 83c rrst. 1 a,raz a.rt. B3d ust. 2 i 4 stosuje sig odpowiednio.3. W przypadku niewykonania
rttr.saclzefi zostgpc4tch, o kt6rych mowa w ust. 2, zgodnie z zezwoleniem na usunigcie drzewa
Ittl; kt'zev,u, s'tosl.je sig przepisy o postgpowaniu egzekucyjnymw administracji".

W przedmiotowr;j sprawie drzewa wskazane do usunigcia stanowi4 zagro1eme
l:ezpreczenstwa ruchu drogowego. Wobec pov',ry2szego zezwolenia na usunigcie drzew
r.Ldzielono bez pobrania oplaty z tego tytulu, zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody cyt,: ,,art. 86 ust. l. Nie nalicza sig oplat za
tr.s'trttigcie: pkt. !) drzevt lub krzew6w, kt6re zagra2ajq bezpieczeristwu ruchu drogowego lub
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1.

JednoczeSnie, bior4c pod uwagg deklaracjg wykonania nasadzefl zfmiennych oraz
przedlo?ony przez wnioskodawcg projekt planu nasadzeh zamiennycl1 onb. uwzglgdnia.jqc
fakt, iz usuwane drzewa posiadaj4 warloSi przyrodnicz4 i krajobra.zowq oraz maj4c na

uwadze potrzebg odnawiania zasob6w skladnik6w przyrody, w my51 art. 83d ust. 3 i art. 83d
ust.2 ustawy o ochronie przyrody, cyt.'. ,,art. 83 c ust. 3. Wydanie zeint,olehicr nu uslrnigc'ie

drzewa lub lcrzewu moze byt uzaleLnione od okreilenia przez orgqn yiasadzerl zas'tgpczyt'h luh
i a lub 83d ust. 2. y,ydoniu

drzew od wykonan zyt,olenie
l) mi eri; 2) liczb t,ierzchni

krzev,6w; 3) minimalny obw6d pnia drzewa na wysokofci 100 cm lub minimaln)t vviak
krzevvdw; 4) gatunek lub odmiang drzew lub lcrzewdtv; 5) termin wykofiania nas'uclzeil,

6) termin zloienia informacji o wykonaniu nasadzeri", zezwolenie na us;unigCie drzew zostalo
uzaleZnione od spelnienia warunk6w, okreSlonych w punkcie 2 sentencji decyzji, w terminie
okre6lonym w podpunkcie b) w punkcie 3 jej sentencji, w celu zrekomperlsowania ubytku
w ekosystemie miasta. W interesie Strony leZy,by zakupiony material nasa{zeniowy b14.iali
najlepszej jako6ci oraz zostal objgty pracami pielggnacyjnymi gwarantuj4oymi utrzymanie
-' '^ ^^+^ ^: :wegetacji.

Bior4c powy2sze pod uwagg orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

2.

W odniesieniu do drzew wymienionych w punkcie nr 1 sentencji decyzji. wobec ktorirctr
przewrdziano zast4pienie ich nowymi drzewami w punkcie 2 sentehcji zezwolenia.

zachowajq Zywo od dnia uplywu termittir
ppkt. b sentencji tego telrlrin\, z prz)lczyt1
nieruchomoSci, n nownie 4 drodze decyz.ii

obowi4zek wykonania nasadzef zastEpczych. W przypadku niewykqnania nasadzeri
zastEpczych zgodnie z zezwoleniem, bgd4 mialy zastosowanie przepisy o postgpowanirr
egzekucyjnym w administracji. Podstawa ar1. 86 ust. 2 i 3 uoop.
Usunigcie drzew poza terminem okreSlonym w punkcie 3 ppkt a jentencji decyz.ji
potraktowane zostanie jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w ard. 88 ust. 1 pkt. 1

uoop, polegaj4cy na usunigciu drzewa bez wymaganego zezwolenia,, stanowi4cy podstau,g
do wymierzema administracyjnej kary pieniEZnej w wysokoSoi dwukrotnej oplaty z,a

usunigcie drzew.
3. Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusunigcia drzew w termlnie okreSlonynr

w pkt. 3 ppkt a sentencji decyzji.
TrobowrEzanie strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia W[zdziatu Oclrron)'
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych lUrzgdu Miasta N-odz.i

o dokonaniu nowych nasadzef ma na celu umozliwienie stwierdzeniLa, ze strona wypelnila
warunek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzji.
Uzyskanie zezwolenia oclpowiedziahroSci
karnej za nieprzeslze zefis6w og61nych.
dotycz4cych ochrony zdkazu, niszczenia
gniazd i schronieri zwrerzqt objgtych ochron4 prawn4 oraz humanitarriego traktowania

Urzqd Miasta t-odzi
Departament Spraw Spolecznych

Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Al. Pilsudskiego 100,92-326 l-6d2

4.

5.

zwwz7t dzikich.



6.

Zalaczniki:
I' Mapa zprzy5liNortqlokalizacjqdrzew do usunigcia oraznasadzeniami zamiennymi.

LavEd Lrctent Miejskiej w N,odzi
94- 303 L5d2,Vl. Konst4ntynowska g/10

?. ala

Do wiadomoSci:
1. Z.^t'.qd Dt"gi [ransponu

90-441 L5d2, rll. Piotrkdwska 173

Zu,olniono z oplatil sxarooivei.
F'odstarva: Lrstawa I dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U. 22006 r. Nr 225, poz. 1635).

Srodowiska i Rohlictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta N,odzi,
dzialaj4ce.$o z upQwainienia Prezydenta Miasta tr odzi,w terminie 14 dni od dafy jej
otrzvmanih.

Od niniejslej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
OdwolawcP..*g T N,odzi, wniesione za po5rednictwem Dyrektora WydzLlu Ochiony
SrodOwiSkh i Rolnicf.wa w Denerfarncnnip Snrqw Snnlo^o-.,^h rT--^,r,, Nr:^^+^ r ^r-:

Urzqd Miasta t-odzi
Departament Spraw Spolecznych

Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
AI Pilsudskieg o 10Q, 92-326 t_6d2
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