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t-6d2, dnia 26 stYcznia 2018 r'
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:i|l;fi," wykonania nasadzenia zastgpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4 do dnia 31 grudnia

kt6rYm mowa w Punkcie 4' na terente

303/3 w obrebie P-7)' po wschodniej stronie

z projektem nasadzeh prze{t91onym przez

oi.tits.zotT'PS z dnia 11 '12'2017 r'

oosadzonego drzewa'

UZASADNIENIE

W wYniku oglgdzin tereno

M arszalkowskiego Wojew6dztwa



m, mterzonym na wysokoSci .l 30 c

Majqc na uwadze, 2
(wskutek wyp16chnienia pnia)
2e podczas silnego wiatru ob
samochod6w lub w strone ludz
pkt 4 i 10 ustawy z dnia 16 kwi

a tak2e dostepnoSi
na usunigcie ww. jarzgbu uzale2n iedztwie, zezwolenie
do gatunku iarzqb poipolity, okrt r6wniez nale2qcego
31 grudnia 2019 r. w terminie do dnia

Biorqc powyZsze pod uwagg, orzeczonojak w sentencii.

Pouczenie:
1. i przyslug

a posreori ld9.*"go Kolegium odwolawczego2 ijj;i1i fft'i..jft!"il:::;"."*:,::

uprywem term inu do wniesienia odwolania, gdy jest zgod na z 2qdaniemstrony zrzekly siq prawa do wnresienia odwolania (art. 130 $ 4 Kodeksu

zostanie jako usuniqcie drzev ji niniejszej decyli potraktowane
do wym ierzenia adm inlstracyjnej

6. JeSli posadzone w zamian'za'u

o postgpowaniu egzekucyjnym w ad

drzewa nie zwaln
ci mlodocianych zakazow

ochronie piry,ii,ay 
t,ul,ili:Zi

8. stwierdzenia oprzedrhiotowej bqd2 gniazd w trakcie
Generalnego r6cic siq.ze stosownym

rt. 56 ustaw! o go Dyrektora Ochrony
to2sama z uzyskaniern



zezwofenia na odstgpstwa od zakaz6wzawartych w art' 51 ust' 1 i aft' 52 ust' 1 Ustawy o ochronie

przyrody.

z uP. Marszalka
Wojew6dztwa t-6dzkiego

Radoslaw Mikula

o.o. Zastqpcy Dyrektora Departamentu
" - notniii*i i ochronY Srodowiska
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