
Marszalek Wojew6dztwa L6dzkie go

L6dz, dnia rt4maja2ol7 r'
Rsil.7120 3.1 18 2017 SM

DECYZJA

1

orzeka:

okre6lic termin usuniqcia drzewa, wymienionego w punkcie 1 ' 
do dnia 31 lipca 2017 r'

Nie nalicza6 optat za usuniqcie drzewa, wymienionego w punkcie 1' na podstawie

"rt. 
AO ust. ,l pkt+ i5 ustawy z dnia i6 kwietnia 2004r. o ochronte przyrody'

2.

3

UZASADNIENIE

nieh.
pas drogowy gruntowej drogi bez nazwy'

odzi, po pizeciwleglej stronie posesji

ztamie siq on lub przewr6ci w stronq

skowanego do usuniqcia nie stwterdzono obecnoSci

ioskowanego do usuniqcia, brak jest

n prawtdlowy rozwoj sadzonek (teren jest w znacznym



stopniu pokryty zieleniq), odstqpiono od obowiqzku wykonania nasadzeh zastqpczych, o kt6rym movva
w art. 83c ust. 3 ustawy o ochronie przyrody.

Biorqc powyzsze pod uwagq, orzeczonojak sentencji.

Pouczenie:

l przysluguje stro do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczeg;oposrednictwem ew6dztwa t_6dzkiegb, w terminie 14 dni od daty
S 1, 129 S 1 iS 2 powania administracyjnego).2' u do wniesienia decyzja nie ulega *yfon"nir. Wniesienie odwolanra

1 i S 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego).
do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z Zqdaniem

a administracyjnego).
2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jaklo
stanowi6 bqdzie podstawg do wymierzenia

y o ochronie przyrody).
nia od obowiqzku przestrzegania zakaz6'w
oraz siedlisk ptak6w, schronieh zwierzilt

y) oraz humanitarnego traktowania zwierzat

ronionych, ich siedlisk, ostoi bqdZ gniazd w trakcre
wycinkq d 6 sig ze stosownyrn
owiska bq Dyrektora Ochrony
niniejsza d samaz uzyskaniern
rt. 51 ust. ustawy o ochronie
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Srodowiska

Otzvmuia:

1. Gmina Miasto L6d2
Adres do korespondencii:
Pani Ewelina Wr6blewska
Zarzqd Zieleni Miejskiej w Lodzi
ul. Konstantynowska 8/1 0
94-303 ,t 6d2

2. ala

Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolit y: Dz lJ. z 2016 r. poz. jg27\ - zcrqoznitt
dn ttctarrnr n: lll nL+ AA D^l 

^ ^t-L^do ustawy, cz lll pkt 44,kot,.4, pkt 6. " Fv'' 'v'r

al. Pilsudskiego 8
90-051 LodZ
wurw.lodzkie.pl
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