
PREZYDENT MIAST A I.ODZI
znak: DSS-OSR-I.6 1 3 | .2268.201 6 12017 .MB 1,5d2, dnia 25.08.2017 r.

DECYZJA NRZZI 83III7
Dzialajqc na podstawie ar1. 104 ustawy z dma 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania

administracyjnego (Dz. U . z 2017 poz. 1257) w zwiqzku z art. 83 ust. 1, art. 83a ust. 1, 2a i 4, aft.
83c ust. 1.,3 i 4, art. 83d ust. 1 i2, art.86 ust. 1 pkt 5 i 10 ustawy z dnra 16 kwietnia2}O4 r.
o ochronie przyrody (Dz.U. 22016 r. poz.2134, 2249 i2260 oraz z2OI7 r. poz. 60, I32 i 1074)
po rczpatzeniu wnioskuZarzqduZieleni Miejskiej przy ulicy Konstantynowskiej 8/10,

orzeka

1. Zezwoli(. Zarz4dawi Zieleni Miejskiej w tr odzi,
znajduj4cego siQ na terenie pasa drogowego ul.
ewidencyjna nr 82112 w obrpbie P-9), wymienionego
do usuniEc ia, bez pobrania oplaty z te go tytulu.

na usuniqcie I sztuki drzewa
Cmentarnej w tr-odzi (dzialka
w Tabeli nr 1, pn. Wkaz drzewa

Tabela nr Raz drzewa do usuniecia.

L.P
Nr na
rnapie

Gatunek

Obw6d pnia
drzewa na

wysokoSei 130 cm
lw cml

P rzy czy aa usunipcia drzewa

I Klon srebrzysty 110

Drzewo niebezpiecznie pochylone
na ci4g jezdny; posiada listwp

mrozow4u podstawy pnia; kolidujq
z nap o wi et r znqlini q ener gety c znq

nie rokuje szansy na dalszy
prawi dlowy r o zw oj ; stw ar za

zagr o Zenre b ezpie c zenst wa ruchu
drogowego.

Lokahzacja drzewa przedstawionego zostala na mapie stanowiqcej zalqcznik nr 1 do
niniejszej decyzji.

2. UzaleLni( wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa wymienionego w pkt I, od
zast4pienia go sadzonkenowego drzewa w postaci L sztuki, jak w Tabeli nr 2.

abe la nr 2 Wvkaz nasadzeri zamiennvch

L.p. Gatunek Parametry nasadzeri: obw6d pnia rn' cm na rv5'soko5ci 100
cm

1
Sosna czatna / Swierk kluj4cy /

jarzqb pospolity / buk / klon 8cm
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Nowe nasadzenie naleiry wykonad na terenie bpd4cym we wladaniu Zarz1du Zieleni
Miejskiej w miejscu gwarantuj4cy prawidlowy rozw6j nowej sadzonki. Nowe nasadzenie nie
mote kolidowad z istniej4c4 i planowanq infrastruktur4 techniczn4.

3.Ustali6 nastEpuj4ce, kofcowe i nieprzekraczalne terminy rcahzacjrzezwolenra:

a) termin usuniqcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, ustala siE od 16 paZdziernika 2017r.
do korica srudnia 2017r.;

b) termin wprowadzenia nasadzenia zastEpczego o kt6rym mowa w punkcie 2, ustala siE

do korica maia 2019 r.

Zmrana terminu usunigcia drzewabqd? termrnu wprowadzenia nasadzenta zastqpczego mo2e
nast4pi6 na wniosek Zarzqdu Zieleni Miejskiej w tr-odzi w decyzji - zezwoleniu
zmieniaiqcym, pod warunkiem wystqpienia z wnioskiem o zmraneprzed uplywem termin6w
wymienionych w podpunktach a i b powyZej.

4. Tobowipza( Zaruqd Zieleni Miejskiej w Lodzi do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzqdu Miasta Lodzi
o dokonaniu nowego nasadzenia. Informacje o nasadzeniu zamiennym wprowadzonym przez
Zarzqd Zielent Miejskiej w t odzi naIe?y przesyNac do Wydzialu Ochrony Srodowiska
i Rolnictwa w okresach pohocznych, w terminach:
- do 15 lipca danego roku - w przypadku nasadzenia wykonanego w okresie od stycznia do

korica czerwca danego roku,
- do 15 stycznianastppnego roku - w przypadku nasadzenia wykonanego w okresie od 1 lipca

do 31 grudnia danego roku.
Do powiadomief, naIe?y dolqczyc mapQ lub szkic sytuacyjny z lokahzacj4 i inwentaryzacjq
wykonanego nasadzenia.

Uzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych
w UMtr wplynql wniosek Zarzqdu Zieleni Miejskiej, o wydanie pozwolenia na usuniqcie 1 sztuki
drzewa z pasa drogowego ul. Cmentarnej w tr odzi (dz. ff 82112 w obrpbie P-9).
W uzasadnieniu podano, 2e drzewo cyt:. ,, pochylone, posiada arbytki po otarciach przez
samochody ". Do wniosku dol4czono:

- inwentary zacl q dr zew a;
- mapQ z zaznaczona lokalizacj 4 wnio skowane go dr zew a do usuni gcia;

PodstawE materialnoprawne rozpatrzenia przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy
zawarte w rczdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawar1ta jest zasada, 2e
usuniEcie drzew lub krzew6w z terenu nieruchomoSci moZe nastqlii po uzyskanru zezwolema
wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomolci za zgodqwlalciciela nieruchomoSci, wlaSciciela
urzqdzen, o kt6rych mowa w art.49 $ 1 ustawy z dnia 23 kwietniaIg64r - Kodeks cywilny
( Dz. U. z20l4r. poz. l2l, zpoLn. zm.) - jeheli drzewo, bqd?lczew zagraaqqtymurzqdzeniom.
W mySl art. 83a ust.1 uoop. zezwoleme na usuniecie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci
wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo prezydent miasta w formie decyz.jr
administracyjnej, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy drzewa lub krzewu z terenu
nieruchomoSci wpisanej do rejestru zaby'tk6w - wojew6dzki konserwator zabytkow.

W artykule 83b ust. 1

zezwolenra na usuniqcie drzewa
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uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
lub krzew6w, kt6re powinno zawierac: imiE, nazwisko, adres, lub



siedzibE wnioskodawcy, o6wiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania nieruchomoSci4
albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urzqdzen, o kt6rych mowa w art. 49$ 1

Kodeksu cywilnego, zgodg wlaSciciela nieruchomo5ci jeSli jest wymagana, nazwe gatunku drzewa
lub krzewu, obw6d pnia drzewa mrerzony na wysokoSci 130 cm, a w przypadku gdy na tej
wysokoSci drzewo: a) posiada kilka pni - obw6d ku;zdego ztych pni, b) nie posiadawyru2nie
wydzielonego pnia podanie obwodu bezpoSrednio ponizej korony drzewa. WielkoSi
powierzchnt, zktorej zostanie usuniEty krzew, miejsce, przyczyne) termin zamierzonego usuniEcia
drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usunigcie wynika z celu zwiqzanego z prowadzeniem
dzialalnoSci gospodarczej. Rysunek, mapQ albo wykonany przez projektanta posiadajecego
odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania dziaLki lub terenu w przypadku
reahzacji inwestycji, dla kt6rej jest on wymagany zgodnie z ustaw4 z dnraT lipca 1994r. - Prawo
budowlane - okreSlaj4ce usytuowanie drzewa w odniesieniu do granic nieruchomoSci i obiekt6w
budowlanych istniej4cych lub projektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt planu nasadzef
zastEpczych, stanowi4cych kompensacjq przyrodniczqzarsuwane drzewa lub krzewy lub projekt
przesadzenra drzewa lub krzewu, wykonany w formie rysunku, mapy bqdL projektu
zagospodarowania nieruchomoSci. Decyzjp o Srodowiskowych uwarunkowaniach albo
postanowienie w sprawie uzgodnienia warunk6w realizacji przedsigwzigcia w zakresie
oddzialywania na obszar Natura 2000, zezwolenie w stosunku do gatunk6w chronionych na
czynnoScipodlegaj4cezakazomokreslonymwart.51 ust. l pkt 1-4 iI0 orazwart.52ust. l pkt
I,3,7,8,I2,I3,7 5 jeheh zostalo wydane.

W, wyniku oglEdzin terenowych, przeprowadzonych przez pracownik6w Wydzialu
Ochrony Srodowiska i Rolnictwa, stwierdzono w koronie wnioskowanego do usuniEcia drzewa
gnrazdo lqgowe ptak6w. W przypadku usuniEcia povrlrlszego drzewa doszloby do naruszenia
zakazow obowiqzuj4cych w stosunku do chronionych gatunkow zwieru4t, dlatego te?Prezydent
Miasta Lodzi postanowieniemz dnia 10 kwietnia br. znak: DSS-OSR-I.6131 .2268.201612017.M8
wezwal wnioskodawcg do wyst4pienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiskaw tr-odzi
o wydanie zezwolenra na odstqpstwa od zakaz6w obowiqzuj4cych w odniesieniu do gatunk6w
chronionych (mszczenia gniazd lqgowych). Od rozstrzygniqcia tego zagadmema zaleaalo
rozpatrzeme sprawy i wydanie decyzji dotycz4cej usunigcia przedmiotowego drzewa. Strona
dostarczyla postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w N,odzi
(WPN.6401.8.2017.IWi) z dnia 15.05.2017r, w kt6rym zezwolono na znrszczenre gniazda
i siedliska bgd4cego miejscem rozrodu bEd4cego obszarem rozrodu i wychowu mlodych sierp6wki
Sh"eptopelia decaocto, w zwrqzku z planowanym usunipciem I sztuki drzewa gatunku klon
srebrzysty wraz z gniazdem sierp6wki, rosnecego na terenie pasa drogowego przy
ul. cmentarnej w tr odzi.DecyzjazostaLawydana pod nastgpujQcymi warunkami:
l.BezpoSrednio przed planowanq wycink4 naleLy dokona6 oglqdzin drzewa pod katem
wystqpowania gatunk6w objqtych ochron4. W przypadku stwierdzenia w obrgbie zadrzewienia
gatunk6w chronionych, wzglqdem kt6rych obowi4zuj4ce zakazy moglyby byi naruszone, prace
zwiqzane z jego wycink4 nale?y bezwzgledme przerwac.
2.Zezwolenie jest walne w terminie od 16 patdziernika 2017r, do kor[ca grudnia 2017 roku.
Zobowiqzuje siq Wnioskodawcq do zloLenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska
w \'odzi informacji o wykorzystaniu niniejszego zezwolenia w terminie 14 dni od daty wycinki
drzewa, ale nie p62niej niz do 15 styczma .2018 roku. Maj4c powy2sze na uwadze,
postanowienrem z dnia26.06.2017r. znak: DSS-OSR-I.6131.148-1 .2017.M8 podjqto zawieszone
postEpowanie.
Jednocze6nie maj4c na uwadze przeprowadzone oglEdziny na gruncie udzielono zezwolenia na
usuniEcie l sztuki drzewa gatunku klon srebrzysty o obwodzie pnia 110cm wymienionego
w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji. Przedmiotowe drzewo jest niebezpieczme pochylone na
cia,g jezdny, posiada listwq mrozoweu podstawy pnia, kolidujq z napowietrznqlini4 energetycznau
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nie rokuje szansy na dalszy prawidlowy rozwoj; stwarza zagrohenie bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

Rozpoznaj4c sprawQ i oceniaj4c zasadnoSd przedlohonego wniosku, udzielono zezwolenia na
usunigcie I sztuki drzewa gatunku klon srebrzysty, wyszczegolnionego w punkcie
1 sentencji decyzji.

Zasadqjest, 2e posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usuniEcie drzew lub krzew6w, kt6re
nahcza i pobiera organ wlaSciwy do wydania zezwolenia na usuniEcie drzew lub krzew6w.
Jakkolwiek treSd arl. 86 ust. 1 uoop zaklada wyjqtki i tak nie nahcza siq oplat za usuniqcie: 1)

,drzew lub lrrzewdw, na ktdrych usuniqcie nie jest wymagctne zezwolenie; 2) drzew lub krzewdv,,
na ktdrych usuniqcie osoba fizyczna uzyskala zen,olenie na cele niezwicpane z prov,adzeni.em
dzialalnoici gospodarczej; 3) drzew lub krzew6w, jezeli usuniqcie jest zwiqzane z odnowq
i pielqgnacjq drzew rosnqcych na terenie nieruchomoici wpisanej do re.iestru zabytk|w; 4) drzev,
lub krzew6w, kt6re zagraiajq bezpieczenstwu ludzi lub mieni w istniejqcych obiektach
budowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzeri, o ktdrych mowa w art. 49 S I Kodeksu cyvtilnego;
5) drzew lub lcrzewdw, kt6re zagrazajq bezpieczerisfwu ruchu d"ogowego lub kolejotvego albo
bezpieczerisfwu 2eglugi;6) drzew lub krzew1w w zwiqzku z przebudowq dr6g publicznych lub linii.
kolejowych;7) drzew, kt1rych obw6d pnia mierzony na wysokoici 130 cm nie przekracza:
a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca nuyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu
srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 80 cm w przypadku pozostalych
gatunkdw drzew - w celu przywr6cenia gruntdw nieu2ytkowanych do uzytkowania rolniczego lub
do innego u?ytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreilonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowanict
terenu; 8) lvzewu lub krzew6w rosnqcych w skupisku, polcrywajqcych grunt do 50m2, w cehr
przynurdcenia gruntdw nieu2ytkowanych do u2ytkowania rolniczego lub do innego uiytkowania
zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreilonym w miejscowym planie zagospodarowanict
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 9) drzew lub
krzew6w w zwiqzku z zabiegami pielqgnacyjnymi drzew lub lcrzew1w na terenach zieleni; 10)
drzew lub hrzewow, ktdre obumarly lub nie rokujq szansy na przeiycie, z przyczyn niezaleinych od
posiadacza nieruchomoici;ll) topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokoici 130 cm
wynoszqcym powy1ej 100 cm, nienale2qcych do gatunkfw rodzimych, jezeli zostanq zastqpione
w najbli2szym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunk|w;12) drzew lub krzewdw, jezeli
usuniqcie wynika z potrzeb ochrony ro|lin, zwierzqt i grzyb6w objqtych ochronq gatunkowq ltrb
ochrony siedliskprzyrodniczych;13) drzew lub lrrzewdw z grobli staw|w rybnych; 14) drzew lub
krzew6w, jezeli usuniqcie jest zwiqzane z regulacjcl i utrzymaniem koryt ciek|w naturalnych,
wykonywaniem i utrzymaniem urzqdzen wodnych sluzqcych ksztaltowaniu zasobdw wodnych oraz
ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbqdnym do wykonania i utrzymania tych urzqdzen;
15) drzew lub krzewdw usuwanych z terenu poligon1w lub plac|w twiczeri, slu2qcych obronnoici

paristwa.2. W przypadkach, o kt1rych mowa v) ust. 1, je2eli wydanie zenvolenia na usuniqcie
drzewa lub krzewu zostalo uzale2nione od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo ytykonania
nasadzeri zastqpczych, a przesadzone albo posadzone drzewo lub lcrzew nie zachowaly zywotnoici
po 3 latach od dnia uptwu terminu wskqzanego w tym zezwoleniu na ich przesadzenie lub
wykonanie nasadzeri zastppczych, lub przed uplywem tego oltresu, z przyczyn zaleznych od
posiadacza nieruchomoici, organ wlaiciwy do wydania zezwolenia na usuniqcie drzewa lub
lcrzewu naklada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzen zastqpczych. Przepisy
art. 83c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje siq odpowiednio.3. W przypadku nievtykonanicr
nasadzeit zastqpczych, o kt6rych mowa w ust. 2, zgodnie z zenvoleniem na usuniqcie drzewa lttb
lcrzewu, stosuje siq przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym w administracji".
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W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z wyjqtkiem zwiqzanym z zarstnieniem, dw6ch
plzeslanek po pierwsze, drzewo wskazane do usuniqcia nie rokuje szansy na dalszy prawidlowy
rozw6j, po drugie stanowi zagroLenie bezpreczenstwa ruchu drogowego. Wobec powyzszego
zezwolema na usuniEcie drzewa udzielono bez pobrania oplaty ztego tytulu, zgodnie z art. 86 ust.
1pkt5 i l0ustawy zdnia 16kwietnia2004r. oochronie przyrody cyt.:,,art.86ust. l. Nienalicza
siQ oplat za usuniqcie: pkt 5) drzew lub lvzew6w, kt6re zagraiajq bezpieczenstwu ruchu
drogowego lub kolejowego albo bezpieczeristwu zeglugi; pkt t0) drzew lub krzew6w, ktdre
obumarly lub nie rokujq szans na prze2ycie, z przyczyn niezale2nych od posiadacza
nieruchomoici. "

Jednocze6nie, maj4c na uwadze potrzebp odnawiania zasob6w skladnik6w przyrody,
w my6l art. 83c ust. 3 i art. 83d ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, cyt.'. ,,art. 83 c ust. 3. Wydanie
zezwolenia na usuniqcie drzewa lub krzewu mo1e byt uzaleznione od olveilenia przez organ
nasadzeit zastqpczych lub przesadzenia tego drzewa lub lcrzewu. Art. 83d ust. 2. W przypadku
uzaleznienia wydania zezwolenia na usuniqcie drzewa lub krzewu od wykonania nasadzeri
zastqpczych, zenuolenie to okreila dodatkowo: 1) miejsce nasadzeri; 2) liczbq drzew lub wielkoft
powierzchni krzew6w; 3) minimalny obw6d pnia drzewa na wysokolci 100 cm lub minimalny wiek
h'zevv6w; 4) gatunek lub odmianq drzew lub hrzewow; 5) termin wykonania nasadzen,. 6) termin
zlozenia informacji o wykonaniu nasadzen", zezwolenie na usuniqcie drzewa zostalo uzaleznione
od spelnienia warunk6w, okreSlonych w punkcie 2 sentencji decyzji, w terminie okreslonym
w podpunkcie b) w punkcie 3 jej sentencji, w celu zrekompensowania ubltku w ekosystemie
miasta. W interesie Strony IeLy,by zakupiony material nasadzeniowy byl jak najlepszej jakoSci
oraz zostal objEty pracami pielggnacyjnymi gwarantuj4cymi utrzymanie wegetacji.

Zgodnie z treSci4 art. 83 ust. 2b ustawy o ochronie prryrody, projekt niniejszej decyzji
rirznano za uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w tr odzi,
w zwi4zku z niewyraireniem stanowiska przez RDOS w terminie 30 dni od dnia otrzymania
proj ektu niniej szego zezw olenia.

Bior4c powy?sze pod uwagq otzeczonojak w sentencji.

Pouczenie:

1. W odniesieniu do drzewa wymienionego w punkcie ff I sentencji, wobec kt6rego
przewidziano zastqpienie go innym drzewem w punkcie 2 sentencji zezwolenra. a posadzone
drzewo nie zachowa ZywotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 4
ppkt 2 sentencji lub przed uplywem tego termiflL z przyczyn zalehnych od posiadacza
nieruchomoSci, nalohony zostanie ponownie w drodze decyzji obowi4zek wykonania
nasadzenra zaslEpczego. W przypadku niewykonania nasadzenia zastppczego zgodnie
z zezwoleniem, bEdq mialy zastosowanie przepisy o postEpowaniu egzekucyjnym
w administracji. Podstawa afi.86 ust. 2 i 3 uoop.

UsuniEcie drzewa poza tenninem okreSlonym w pkt 3 ppkt 1 sentencji potraktowane zostanie
jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop, polegaj4cy na
usunipciu drzewa bez wymaganego zezwolenra. stanowi4cy podstawq do wymierzenia
administracyjnej kary pienipZnej w wysokoSci dwukrotnej oplaty za usunipci e drzewa.
Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusuniqcia drzewa w terminie okreSlonym w pkt 3
ppkt 1 jej sentencji.

TT--^l ltr:^^r^ I ^l-iurzclu lvrldDLd LUuzr
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4.

5

6.

7r'obowiqzanie Strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzqdu Miasta tr odzi
o dokonaniu nowego nasadzenia ma na celu umo2liwienie stwierdzenia, 2e Strona wypetnila
warunek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzji.
Uzyskanie zezwolenra na usuniqcie drzewa nie zwalnia z obowiqzku i odpowiedzialnoSci
karnej za nieprzestrzeganie zakazow i ograniczef wynikaj4cych z przepis6w og6lnych,
dotyczqcych ochrony przyrody i ochrony zwierzqt,w szczegolnoSci zakazunrszczenta gnrazd
i schronief zwruzqt objgtych ochron4 prawnq oraz humanitarnego traktowania zwierzqt
dzikich.
Od niniejszej decyzji przysluguje Stronie odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczego w N,odzi, wniesione za poSrednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzpdu Miasta tr oclzi,
dzialaj4cego z upowa2nienia Prezydenta Miasta N-odzi, w terminie 14 dni od daty jej
otrrymania.

Zalaczniki:.

l. Mapa zlokalizacjqdrzewa do usuniqcia.
2. Informacja dodatkowa w zakresie ochrony
Otrzymuia:

przyrody i zwierzqt

Zar zqd Zieleni Mi ej ski ej

9 4 -3 03 N-6d2, ul. Konstantynowska 8/ 1 0
2. ala
Do wiadomo5ci:

Zarzqd Dr6g i Transportu
90-447 N,6d2,uI. Piotrkowska 173

Zwolniono z oplaty skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (ednolity tekst: Dz lJ. 22016 r., poz. 1827),

Urz4d Miasta Lodzi
Departament Spraw Spolecznych
Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
A1. Pitsudskiego 100

92-326L6di


