
PREZYDENT MIAST A T,ODZI
znak: DSS-OSR-II, 6 1 3 L45.ZOI8.MSZ L5d2, dnia 10.06.2018 r.

DECYZJA NR ZZI618II8
Dzialajqc rLa podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postgpowania administracyjnego (Dz. U.2017 poz. 1257) zwanego dalej w skr6cie Kpa oraz
aft' 83 ust. l, art. 8.la usl l, 2a,4 i 6 ar1. 83c ust. 1, 3 i 4, art.83d ust. I,) j 4,art. g6 ust. I pkt
4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz.2134,
2249, 2260, z 2017 r. poz. 60, 132, 1074, 1566, 1595), zwanej dalej w skr6cie ,roop - po
rozpattzeniu wniosku ZarzTdu Zieleni Miejskiej w \,odzi zls przy ul. Konstantynowskiej g/10
(pismo znak: ZZM.W ZM.ZT .501 .I 53 4.20 1 7.pS)

orzeka

1' Zezwoli( Zatzq.dowi Zieleni Miejskiej w Lodzi na usunigcie 1 szt. drzewa, rosn4cego na
terenie pasa drogowego ul. Nowe Sady na wysokoSci posesji nr 73 (dzialkaewidencyjna
nr 89/1 w obrEbie P-36) w N'odzi, wynienionego w Tabeli nr 1. Wykaz drzew do
usunigcia, bez pobrania oplaty ztego tytulu.

w do

Nr
inw. Gatunek

Obw6d pni
drzew na
wysokoSci

l30cm fcml

Przyczy na usu nigcia drzewa

a
J

Jesion
Pensylwafiski

l aalz)

Korona drzew a asymetryczna uksztahowana
j ednostronn re (zaburzona statyka) or az wy chylona w
strong ci4gu komunikacyjnego pieszego. W miejscu

odcigtego pnia widoczne s4 niewielkie oznaki
pr6chnienia oraz oslabiaj4ce drzewo pQdy zp4k6w

6pi4cych (tzw. Wilki). W chwili obecnej drzewo stanowi
zagroZenie dlabezpieczefistwa lLrdzi, mienia oraz ruchu

orogowego.

Lokalizacja drzewa objgtego zezwoleniem okreslona zostala w zalqczniku nr
stanowi4cym mapQ.

2. uzaleLni(. wydanie zezwolenia na usunigci e drzewawymienionego w plct 1

go nasadzenjami zamiennymi w ilosci I szt. drzew, wynienionych w tabeli

Tabel 2-W

1 do decyzji,

od zast4pienia
nr 2.

aDela nr az nasadzefi za

L.p. Gatunek IIo56 nasadzeri
szt.

Parametry nasadzefi:
Obw6d pnia /w cm/ na

wysok:oSci 100 cm
I Jarz4b m4czny I szt. Powyzei 12 cm

Nowe nasad:zenie nalezy wykonai na terenie pasa drogowego ul. Nowe Sady w Lodzi
lub na terenach bgd4cych w zasobach Miasta pozostaj4cych w-administrowani u ZarzEdu
Zieleni Miejskiej w mieiscu gwarantuj4cym prawidtowy rozw6j nowej sadzonki, planowane
mieisce nasadzenia nie mo2e kolidowad z istniej4c4 i planowan4 infrastruktur4
techniczn4.
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3. Us talid nastEpuj 4ce, koricowe terminy r ealizacji zezw olenia:
. usunigcie drzewa wyrnienionego w punkcie ff 1

w terminie do Borica erudnia 2018 r., z zastrzeleniem
decyzjr RDOS w N-odzi z dnia 26 marca
wPN.6401 .94.2018.KWi

sentencji mohe nast4pii
postanowiefl zawartych w
2018 r. znak sprawy:

. wprowadzenie nasadzenia zastgpczego, o kt6rym mowa w punkcie nr 2 sentencji
powinno nast4pii w terminie do korica listopada 2019 r.:

4. Zobowi4za( Zarzyd Zieleni Miejskiej w Lodzi do poinformowania wydaj4cego
zezwolenie o wykonaniu nasadzenia zastEpczego, o ktonrm mowa w punkcie 2 sentencji
w terminie do 14 dni od daty jego wykonania.

Uzasadnienie
Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych

Urzgdu Miasta tr odzi wptyn4t wniosek Zarz4du Zieleni Miejskiej 'w tr odzi o wydanie
zezwolenta na usunigcie 3 szt. drzew, rosn4cych na terenie pasa drogowego ul. Nowe Sady na
wysokoSci posesji nr 59 i 73 w \-odzi. W uzasadnieniu podano, 2e drzewo o nr J: "posiada
pr6chniejqcy wewnqtrz pieri oraz odlamanq znacznq czgit korony". Natomiast drzewa
onr2i3 posiadaj4 pr6chniej4ce ubytki na pniu oraz jednostronn4 korong. Do wniosku
dol4czono mapg zlokahzacjq drzew do usunigcia.

Podstawg materialnoprawn4 rozpatrzenta przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy
zawartew rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawartajest zasada,
ze usunigcie drzew lub krzew6w z terenu nieruchomoSci moZe t'rast4pii po uzyskaniu
zezwolenta wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomo6ci za zgod4 wlaSciciela
nieruchomoSci, wlaSciciela urzydzeh, o kt6rych mowa w art. 49 $ 1 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r - Kodeks cywilny ( Dz. u, z 2017 r. poz. 459 , z poLn. zm.) - jeleli drzewo, b4dL l<rzew
zagralaj4tymurzqdzeniom. W mySl art. 83a ust.1 uoop. zezwolenie na nsuniecie drzewa lub
krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo prezydent
miasta w formie decyzji administracyjnej, a w przpadku gdy zezwolehie dotyczy drzewa lub
krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojew6dzki konserwator
zabyk6w.

W przedmiotowej sprawie wniosek wladaj4cy ww. nieruchomo$ci4. Dzialkanie nale2y
do katalogu nieruchomoSci wpisanych do rejestru zabytkow.

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolenia na usunigcie drzew lub krzew6w, kt6re winno zawierac: irLig, nazwisko, adres,
lub siedzibg wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania
nieruchomoSci4 albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urz4d'.zeh, o kt6rych mowa
w art. 49$ 1 Kodeksu cywilnego, zgodg wlaSciciela nieruchomoSci je$li jest wymagal1 nazwg
gatunku drzewa lub ktzewu, obw6d pnia drzewa mierzony na wysokoSci 130 cffi,
a w przypadku gdy na tej wysokoSci drzewo: a) posiada kilka pni - obw6d ka2dego z tych pni,
b) nie posiada wyralnie wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpoSrednio ponizej korony
drzewa. WielkoSi powierzchnr, zktorej zostanie usunigty krzew, miejsce, przyczynQ, termin
zamrerzonego usunigcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usunigcie wynika z celu
zwrEzanego z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej, Rysunek, mapg albo wykonany przez
projektanta posiadaj4cego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania
dziatrki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla kt6rej jest on wymagany zgodnie
z ustaw4 z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane - okreSlaj4ce usytuowanie drzewa
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w odniesieniu do granic nieruchomoSci i obiekt6w budowlanych istniej4cych lub

projektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt planu nasadzefl zastEpczych, stanowi4cych

kompensacjg przyrodnicz4 za usuwane drzewa lub krirewy lub projekt przesadzenia drzewa

lub krzewu, wykonany w formie rysunku, maply bEd2 projektu zagospodarowania

nieruchomoSci. Dec;gzjg o Srodowiskowych uwarunkor,vaniach albo postanowienie w sprawie

uzgodnienia warunk6w realizacji przedsigwzigcia w zakesie oddzialywania na obszar Natura
2000, zezwolenie w stosunku do gatunk6w chronionych na czynnoSci podlegaj4ce zakazom
okreSlonymwart.5[ust. Ipkt1-4i70orazwart.52uLst. 1pkt1,3,7,8,12,13,15jeZelizostato
wydane.

Po zapoznaniu sig ze zlolona, dokumentacj4 w mySl art. 50 $ 1 ustawy Kpa
uryznaczono oglgdziny w terenie celem przeprowadzenra czynnoSci urzgdowych. W trakcie
trwaj4cych na gruncie oglgdzin ustalono stan faktyczny, zweryfikowano dostgpnoSi miejsc do

nasadzeh zamiennyoh oraz okreSlono cechy usuwanych drzew - ich warloSc przyrodnrczq,
w tlrn rozmiar dr',zew, funkcjg jak4 pelni4 w ekosystemie, wartoSc kulturow4, walory
kraj obrazowe i lokalizacj g.

W wyniku 'przeprowadzonych oglgdzin na gruncie, przedstawiciel organu
administracji publioznej stwierdzil, 2e w koronie 'rvnioskowanego do usunigcia drzewa
znajduj4 sig gniazdo lggowe ptuko*. Dlatego te2, Pr<>zydent Miasta tr-odzi postanowieniem
z dnia 17 .01.2018 r. znak: DSS-OSR-II.613 1.45.2018.MS2:

1. zawiesil postgpowanie administracyjne wszczqte na wniosek Zarz4dtZielem Miejskiej z/s

przy ul. Konstantyrowskiej 8/10 w tr odzi, w sprav'rie wydania zezwolenia na usunigcie
jednego drzewa o rrr inw. 3 znajduj4cego sig w pasie drogi ul. Nowe Sady na wysokoSci
posesji o nr 73, do czasu przekazanta przez Strong postgpowania, stanowiska Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiskaw tr odzi;

2. wezwal Zarzqd Z,ieleni Miejskiej zls przy ul, Konstantpowskiej 8/10, do wyst4pienia do

Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiskaw tr odzi o uzyskanie zgody na odstgpstwa od
zakazow okrerilonych w art. 52 ust. 1 ustawy z dnra 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
w stosunku.do chronionych gatunkow zwierzqt (tj. zniszczenia gniazd lggowych).

Pismem z dnia 09.04.2018 r. Zarzqd Zieleni Miejskiej w tr odzi przeslal decyzjg
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w trodzi z dnia 26.03.2018 r. znak:
WPN.6401 .94.2018.KWi, w kt6rej zezwolono na niszczenie gniazda i siedliska sierp6wek
Streptopelia decao<;to, w zwiqzku z koniecznoSci4 usunigcia drzewa z gatunku jesion
pensylwariski rosnapego w pasie drogowlm ul. No'we Sady na wysokoSci posesji nr 73

w l odzi,

Maj4c na uwadze stanowisko RDOS w Lodzi w sprawie wydania zezwolema na
odstgpstwa od zakazow w stosunku do dziko wystqrpuj4cych zwterz4t gatunk6w objgtych
ochron4 gatunkow4, orgal administracji publicznej podj4l postanowieniem z dnia
21.05.20I8r., znak: DSS-OSR-II.613I.45.2018.MSZ zawieszone postgpowanie w sprawie
wydania zezwolenia na wycigcie jednego drzewa znaiduj4cego sig na terenie nieruchomo6ci
przy ul, Nowe Sady na wysokoSci posesji m 73 N,odzl

Ponadto w terenie stwierdzono, ze wnioskowane drzewo o nr inw. 3 posiada
asymetrycznie ukszrtaltowan4 korong (zaburzona statyka) ponadto jest ona wychylon4 w stronE
ci4gu komunikacyjrrego pieszego, W miejscu odcigtego pnia widoczne sE niewielkie oznaki
pr6chnienia oraz oslabiaj4ce drzewo pQdy z p4kow Spri4cych (tzw. Wilki). W chwili obecnej
drzewo stanowi zagro\eme dla bezpieczeflstwa ludzi, mienia oraz ruchu drogowego. Na
gruncie ustalono rownieZ, 2e przedmiotowe drzewo posiada wartoSc przyrodmcz4,
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krajobrazow4 i kulturow4. Na t4 okolicznoSi sporz4dzono protok6l oglgdzin. Rozpoznaj4c
sprawE i oceniaj4c zasadnoSi przedlolonego wniosku, udzielono zezwolenia na usuniecie I
szt. drzewawyszczegolnionego w punkcie 1 sentencji decyzji.

Zasadq jest, 2e posiadacz niieruchomoSci ponosi oplaty za usunigcie drzew lub
krzew6w, kt6re nalicza r pobiera organ wlaSciwy do wydania zezwolenia na usunigcie drzew
lub krzew6w. Jakkolwiek treS6 art. 86 ust. 1 uoop zal<Ladawyjatki i tak nie naliczasig oplat za
usunigcie: ,,1) drzew lub krzewdw, na ktdrych usunigcie nie jest wymagane zezwolenie,.
2) drzew lub lcrzewdw, na kt1rych usunigcie osoba fizyczna uzyskala zenttolenie na cele
niezwiqzane z prowadzeniem dziala.lnoici gospodarczej; 3) drzew lub lcrzew|w, je2eli
usunigcie iest nviqzane z odnowq i pielggnacjq drzew rosnqcych na terenie nieruchomoSci
wpisanei do reiestru zabytk1w; 4) drzew lub lcrzew6w, ktdre zagrazajq hezpieczenstwu ludzi
lub mienia w istniejqcych obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzen, o kt1rych
mov)a w art' 49 $ I Kodeksu c.ywilnego; 5) drzew lub lvzew6w, ktdre zagraiajq
bezpieczeristwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczenstwu ieglugi; 6) drzew lub
krzew1w w nviqzku z przebudowq drdg publicznych lub tinii kolejowychj Zj drr"*, kt;rych
obw6d pnia mierzony na wysokoici 130 cm nie przelvacza; a) 75 cm - w przypadku topoli,
wierzb, kasztanowca zwyczainego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii
akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 50 cm - w przypadku pozostatyr:h gatunk6w drzew -w celu przywrocenia grunt|w nieuzytkowanych do u2ytkowania rolhic.zego lub do innego
u2ytkowania zgodnego z przeznaczeniem terent), okreilonym vl miejscowym plaiie
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudoiy i zagospodariwania
terenu) 8) krzewow, kt6rych wiek nie przekracza 25 lat, w celu przywr6cenia grunt6w
nieu2ytkowanych do u2ytkowania rolniczego lub do innego uzytkowania zgodnego
z przeznqczeniem terenu, okreSlonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;9) drzew lub
l<rzew6w w rwiqzku z zabiegami pielggnacyjnymi drzew lub lcrzew6w ,no terenach zieleni,.
10) drzew lub krzewdw, kt6re obumarly lub nie rokujq szansy na przezycie, z przyczyn
niezaleinych od posiadacza nieruchamoici; 11) topoti o obwodzie pnia mierzonym na
wysokoSci I30 cm wynoszqcym powy1ej 100 cm, nienale1qcych do gatutnk|w rodzimyci, je2eli
zostanq zastqpione w najbli2szym sezonie wegetacyjnym drzewaini innych gatunkdw;
l2) drzew lub lcrzew6w, je1eli usunigcie wynika z potrzeb ochrony roilin, zwierzqt i grzyb1w
objgtych ochronq gatunkowq lub ochrony siedlisk przyrodniczylch; 1"3) drzew lub krzewow
z grobli stawdw rybnych; 14) drzew lub krzew6w, je1eli usunigcie jes;f zwiqzane z regulacjq
i utrzymaniem koryt ciekow naturalnych, wykonywaniem i uftzymaniewt urzqdzen wodny:ch
sluZqcych ksztaltowaniu zasob|w wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie
niezbgdnym do wykonania i utrzymania tych urzqdzen; 15) drzew lub krzewow usuwanych
z terenu poligon1w lub placfw twiczeri, sluzqcych obronnoici panstwa. 2. W przypadkach,
o kt1rych mowa w ust. I, je2eli wydanie zezwolenia na usunigcie drzewct lub lcrzewu zostalo
uzaleZnione od przesadzenia tego drzerya lub lvzewu albo wykonania nasadzeh zastgpczych,
a przesadzone albo posadzone drzewo lub lcrzew nie zachowaly 2ywotrtoici po 3 latach od
dnia uplywu terminu wskazanego w tym zenvoleniu na ich przesadzenie lub wykonanie
nasadzen zastgpczych, lub przed uplyuem tego okresu, z przyczyn zaliznych od posiadacza
nieruchomoici, organ wlaiciwy do wydania zezwolenia na usunigcie cJrzewa lub krzewu
naklada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzen zastgpczych. przepisy
art. 83c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje sig odpowiednio. 3, W przyltaiku niewykonanila
nasadzen zastgpczych, o kt1rych mowa w ust. 2, zgodnie z zezwoleniem na usunigcie drzewa
lub krzewu, stosuje sig przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracii',.
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W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z v'ryjqlkiem zwiEzanym z zaistnieniem,

dw6ch przeslanek po pierwsze, drzewo wskazane do usunigcia stanowi zagroAente

bezpieczehstwa os6b i mienia w istniej4cych obiektach budowlanych, a po drugie stanowi

zagroZenie bezpieczlehstwa ruchu drogowego. Wobec powyzszego zezwolenia na usunigcie

ww, drzewa udzielonobez pobrania oplaty ztego tytulu, zgodnie z art,86 ust. 1 pkt 4 i 5

ustawy z dma 16 kwietnia2004r. o ochronie przyrody cyt.: ,,art. 86 ust. l. Nie nalicza sig

oplat za usunigcie; pkt 4) drzew lub lcrzew6w, ktdre zagraLajq bezpieczenstwu ludzi lub

mienia w istniejqcych obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzeri, o kt1rych mowa

w art.49 SI Kodeksu cywilnego; pkt 5) drzew lub lcrzewow, kt6re zagra2ajq bezpieczenstwu

ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeitstwa 2eglugi. "

Jednoczesnie, bior4c pod uwagg deklaracjg wykonania nasadzen zamiennych w my6l

art. 83c ust. 3 i art. 83d ust, 2 ustawy o ochronie przyrody, cyt.'. ,,art. 83 c ust. 3. Wydanie

zezwolenia na usunigcie drzewq lub krzewu moZe byt uzaleznione od olcreilenia przez organ
nasadzeft zastgpczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu. Art, 83d ust. 2. W przypadku
uzale2nienia wydani.a zenvolenia na usunigcie drzewa lub lvzewu od wykonania nasadzeri

zastgpczych, zezwol,enie to okreSla dodatkowo: l) miejsce nasadzen; 2) liczbg drzew lub
wielkoic powierzchni krzewow; 3) minimalny obwod pnia drzewa na wysokoici 100 cm lub
minimalny wiek lrrzewfw; 4) gatunek lub odmiang drzew lub krzewdw; 5) termin wykonania
nasadzeri; 6) termin zlozenia informacji o wykonaniu nasadzeri", zezwolenie na jego

usunigcie zostalo uzaleLn\one od spelnienia warunk6w, okreSlonych w punkcie 2 sentencji
decyzji, w terminie okreSlonym w podpunkcie 2) w punkcie 3 jej sentencji, w celu
zrekompensowania ubytku w ekosystemie miasta. W interesie Strony IeZy, by zakupiony
material nasadzeniowy byl jak najlepszej jakoSci oraz zostal objgty pracami pielggnacyjnymi
gwarantuj 4cymi utr:zy'manie wegetacj i.

Rozstrzygniqcie w sprawie usunigcia dw6ch sztuk drzew z gatunku jesion
pensylwanski o obwodach pni 132 i 187 cm uwzglgdnionych we wniosku pod numerami 2 i 3

jest przedmiotem o<lrgbnej decyzjr nr 22B55118.

Bior4c poni2sze po<l uwagg orzeczonojak w sentencji.

Przed przyst4pieniem do usunigcia drzewa objgtego niniejszyrn zezwoleniem, prosimy
o zapoznanie siE z informacj4 dodatkow4 w zakresie ochrony przyrody oraz ochrony zwrerz4t,
zawart4 w zalqcznt\tu nr 2 do decyzj i.

Zgodnie z treSci4 art. 83a ust. 2a i 6 ustawy o ochronie przyrody, projekt

liniejszej decyzji uznano z^ uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowisk4 w tr-oclzi, w z,ni4zku z nie wyraZeniem stanowiska przez RDOS w terrninie
30 dni od dnia otrzymania projektu niniejszego zezwolenia.

Pouczenie:
1. W odniesieniu do drzewa wymienionego w punkcie nr 1 sentencji, wobec kt6rego

przewrdziano irast4pienie go innym drzewem w punkcie 2 sentencji zezwolenia,
a posadzone dlzewo nie zachowalo zp,votnoSci po 3 latach od dnia upiyviru terminu
wskazanego w punkcie 2 sentencji lub przed uply,vem tego terminu, z przyczyn zaleZnych
od posiadacza uieruchomoSci, nalozony zostanie ponownie w drodze decyzji obowi4zek
wykonania nasadzenia zastgpczego. W przypadku niewykonania nasadzenia zastEpczego
zgodnie z zezwolaniem, bgd4 mialy zastosowanie przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym
w administracji, Podstawa art.86 ust. 2 i 3 uoop.
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4

2. Usunigcie drzewa poza terminem okreSlonym w punkcie 3 ppkt I sentencji potraktowarre
zostanie jako delikt administracyjny, o ktorym mowa w art. 88 ust. f ftt 1 uoop,
polegaj4cy na usunigciu drzew bez Wmaganego zezwolenia. stanowi4cy podstawg do
wymierzenia administracyjnej kary pienig2nej w wysokoSci dwukrotnej oplaty za
"usunigcie drzew.
Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusunig cia drzewa w terminie okreSlonym w pkt
3 ppkt 1 jej sentencji.
T,obowi}zanie strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych UrzEdu Miasta tr odzi
o dokonaniu nowych nasadzenma na celu umozliwienie stwierdzenia, ze strona wypelnila
warunek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzji,
Uzyskanie zezwolenia na usuniqcie drzew nie zwalnia z obowi1zku i odpowiedzialnoSci
karnej za nieprzestrzeganie zakaz'5w i ograniczen wynikaj4cych z przepis6w og6lnych,
dotyczqcych ochrony przyrody i ochrony zwrerzqt, w szczegSlno6ci zakazu niszczema
gniazd i schronieh zwierz1t objEtych ochron4 prawn4 oraz humaRitarnego traktowania
zwierz4t dzikich.
Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorz:ldowego Kolegium
Odwolawczego w tr'oclzi, wniesione za poSrednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta N,odzi,
dzialaj4cego z upowa2nienia Pre:zydenta Miasta N,odzi, w terminie 14 dni od dafy jej
otrzymania.
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Zalacznil<rz
1 . Mapa z lokalizacj1 drzewa do usuniqcia.
2. Informacja dodatkowa w zakresie or:hrony przyrody i ochrony zwierz4t.,
Otrzymuia:
1, Zarz4d Zieleni Miej skiej

94-303 L6d2, ul. Konstantynowska 8/10
2. ala

Zwolniono z oplaty skarbowei:
Podstawa ustawa z dnra l6 listopada2006 r. o oplacie skarbowej (Dz tJ.22006 r, Nr 225, poz. 1635)
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