
DECYZJA

orzeka:
1 Zezwoli' Gminie Miasto t-6d2 na

wLodzi (dzialki N 70 i 142t2 w 
pomiqdzy ul- sarniq 4 a ul' winn4 3

wg wniosku strony, obwody pnr mi ienionych dzew (numeracja drzew

- nr 1 - jabtoi dzika o obwodzie Dnia 116 cm.

- N 2 - 6liwa domowa o obwodzie pnia 6g cm,

zgodnie z lokalizacjq wskazanq przez wnioskodawcq na mapie dolqczonej do wniosku.
2. Okre6li6 termin usuniecia dzew, wymienionych w punkcie 1, do dnia 3.1 maia 2019 r.
3. Nie nalicza6 oplat za usunigcie drzew, wymienionych w punkcie .1, na podstawie

art. 86 ust. 1 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004i. o ochronle przyrody.
4. Uzale2nie

GmingMianlonychwpunkcie.l,odwykonaniaprzez
ra^a,,6 ;^ w, nalezqcych do gatunku.iarzEb szwedzki\uv,sur ,,, sadzonki drzew o minimalnym obwodzie
onia. mierz

5. Ustali6:

a) termin wyk dzef zastqpczych, o ktorych mowa w punkcie 4,b) lokalizaciq nasadzei zastepczych, o kt6rych mowanieruchomo ul. Sarniq 2 a ul. Winnq .1 w Lodzi (dziatka nr 67
6 Zob

info o

ich a

sytu u

UZASADNIENIE

----...-Pg-!3'"zalka wojew6dztwa 
^t-odzkiegg 

wplynqr wniosek cminy Miasto t6d2 (pismo znak:zzM'wzM'zf '501'74.2018.ws z dnia 21 .maii 2olti i.; bwyJanie ="2*oilni" ni-usuntgiie'iwocir sztutdfzewzterenu nieruchomosci pomiqrL-y ul. sirniq + a Jt. winnq 3 wtodzi (dzialki nr loi l+zizwobrgbiew-26). w uzasadnieniu wniosku podano, 2:e dzewa sa martwe. wniosek sperniar wymagania formarneokreslone w art. 83b ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2bo4 r. o ochronie pzyrody (teist jlanority: oz.u.22018 t., poz. 142zezm.).

2O1B t li w dniu 28 cze(wca

dtze:! uniecia to (numeracja

ego pniu stwierdzono

- l, 2 - 1 szt. sriwy domowej. o obwodzie pnia 6g cm - drzewo jest martwe; na jego pniu stwierdzono
Iiczne ubytki z wyprochnieniami.

lstnieje ryzyko, zepodczas sirnego wiatru przedmiotowe drzewa zramiq siq rub przewrocq wstronqptzemteszczaiEcych siQ w ich poblizu ludzi.

Biorqc powy2sze pod uwagg, orzeczono jak w sentencji
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dni od dari/ jej
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postepowania
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objqtych ochronq prawnq (art 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierzqt
dzikich

8. W przypadku stwierdzenia obecnosci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqdz gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, nalezy wstrzymae wycink? drzew otaz zut6cie, sie ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony SrodoWska bqd2 Regionalnego DyreKora Ochrony
Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyz niniejsza decyzja nie iest tozsama z uzyskaniem
zezwolenia na odstgpstwa od zakazow zawartych w art. 51 ust. 1 i art 52 ust. 1 usiawy o ochronie
przyrody
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