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DECYZJA

Na podstawie art. g3 ust. 1 pkt 1, art.
ust. 1 pkt4, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2

ch pn i 47 +28+ 49 +31 cm z tere n u dziatki ewide ncyj n ej
w Lodzi, Marszalek Wojew6dztwa t_odzkiego

orzeka:
go bzu czarnego we wniosku okre6lonego jako klon
.znajdujqcego sig na dzialce ewiOencyjnej 2O1t2O
i, zgodnie zlokalizacjq przedstawionq na zjlqczniku

ca 2019 roku.
podstawie art. g6 ust. I pkt 4 ustawy z dnia

\F',:Jn;?J'",liidi
uformowanq brylg

czego do dnia 31 grudnia 2O1g r.,

w obrsbie G-17, zsodnie z tokatiza";q *rkffi;tig"rT rl"#1f,.:'"##1;t?:'#J'3:
wniosku.

zobowiqza6 Gminq Miasto L6d2, do przedlo2enia informacji o wykonaniu obowiqzku nasadzeniazastgpczego w terminie 14 dni od dnia wykonania, podajqc taltycznq datq posadzenia oraz zalqczalqcplan sytuacyiny z zaznaczonE lokalizacjq posadzonego dizewa.

UZASADNIENIE
sto t_6d2, w sprawie

.runlt.''nu.fltltJtr
nego usunigcia klonu wska wo jestzo *:l?'",#1.:::?5fi:.#flTli i[,i,3bu e Koster,.

eni
w

Podstawg prawnE do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. g3a ust. 1 orazad. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2OO4 r. o ochronie
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zobowiEzaniem strony, na podstawie art. 83c ust.3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2oo4 r. o ochronieprzyrody' organ uzaleznil wydanie zezwolenia na usunigcie bzu oo zastepieni" go nasadzeniemzast?pczym okre5lonym w punkcie 4 sentencjidecyzji.
Biorqc powy2sze pod uwagq, orzeczonojak w sentencii.

Pouczenie:
Od niniejszej decyli przysluguje stronie odw
wt-odzi, wniesione z'a posiedn-iclw"m Marszatk ;3:-["J;tllJ,ijfii:::ff%:otzymania (arl.127 S 1, 129 51 i52 Kodeksu pos cyjnego).Pzed ufiywem terminu do wniesienia odwolania konaniu. Wniesienie odwolaniawterminie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 g 1 i2 Kpa).
W trakcie biegu terminu do wniesienia oowolania strona moie =rzecsiq prawa do wniesienia odwolaniaygbec organu administracji publicznej, kt6ry
Woj ewodztwa t-6dzk ie g o o5wiad cze n ia o zrzecze

kcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
co stanowid bqdzie podstawq do wymiezenia

uoop).
nia od obowiqzku przestrzegania zakazlw
oraz siedlisk ptak6w, schroniefi zwiezaL

o traktowan ia zwierzat dzi kich.

7.

8

Otrzvmuia:

Gmina Miasto L6d2
adres do korespondencji:
Zazqd Zieleni M iejskiej
ul. Konstantynowska 8/1 0
94-303 t6dz

ala

al. Pilsudskiego 8
90-051 L6d2
V/vw.lodzkie.pl

(t. j Dz. U.22018 r. poz. 1

Zwolniono z oplaty skarbowej
(zafqcznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie skarbowej

tel. /+48/ 42 663 35 30
fax l+481 42 663 35 32
sekretariat. ro@lodzkie. pl
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