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DECYZJA.

, art. 83c ust. 1, ust. 3, art 83d ust l ' ust' 2, art 86

o ocnronie przyrody (tekst jednolity: Dz'U' 22016 r.''

14 czerwca 1960 roku - Kodeks postqpowania

1257 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto

q, o wydanie zezwolenia na usuniqcie dw6ch robinii

dzialki ewidencyjnej nr 6/19 w obrqbie W-22 przy ul'

orzeka
zezwoli|,Gminie Miasto l-od2, na usuniqcie jednej robinii akacjowej o obwodzie-pnia 133 cm oznaczonej we

wniosk nik do wniosku numerem 2' znaiduiqcej sig na dziatce

ewiden PrzY ul' Jozefa 1 w t-odzi'

OkreSl 8 r'

Nie na art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r'

wa wymienionego w punkcie 1 sentencji decyzji

nasadzeniem - robiniE Malgorzaty 'Pink Cascade'

nej bryle korzeniowej, o obwodzie pnia nie mniejszym

do dnia 31 grudnia 2018 r'
terenie dziatki ewidencyjnej nr 6/19 w obrqbie W-22

na maPie dotqczonej do wniosku'
owi Wojew6d-ztwa L6dzkiego o5wiadczenia
inie 14 dni od dnia jego wykonania, podajqc

cyqy z zaznaczonE lokalizacjq posadzonego drzewa'

ubzielenia zezwolenia na usunigcie robinii akacjowel

a na mapie stanowiqcej zalqcznik do wniosku. nr 1'

przy ul. J6zela w t-odzi, z uwagi na brak pzedmiotu

sprawy - drzewo Przewrocilo sig.

UZASADNIENIE

prsmem znak. zZM.WZM.ZT.501.697.2017.WS Gmina Miasto Lod2 reprezentowana przez Paniq

o obwodzie Pnia 13
przewidzianYch do us
graficzny do wniosku.
dziatki ewidencYjnej
Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-odzkiego przeprowadzili oglqdziny, podczas ktorych stwierdzono, ze

drzewo oznaczone na mapie dolqczonej 
"do 

wniosku nr 2 to robinta akacjowa o obwodzie pnia 133 cm

oznaczonaw pismie numerem 1 - dzewo'jest obumarle. Drzewo oznaczone na mapie dolqczonej do wntosku

nr ia 13g cm - a w piSmie numerem 2 -.drzewo jest przewrocone.
-F, udzielenia a na usunigcie robinii akacjowej o obwodzie pnia

13 dy postQpo nie z jakiejkolwiek przyczyxy-stato siQ bezprzedmiotowe

w rt. i OS $'f 6rwy z dnia 14 czetlvca 1960 r. - Kodeks postqpowania

administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. zZdlZ t., poz. 1257 ze zm.), organ administracji publicznej wydaje

decyzjg o umozeniu postqpowania odpowiednio w calosci lub w czgsci. Biorqc powyzsze pod uwagQ'
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wante w sprawie wydania zezwolenia na usuniqcie
decyzji,

Pouczenie:

wolania, gdy jest zgodna zzEdaniemwszystkich stron
wtrakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mozeztzecsiq prawa do
3ig3ly administracji pubricznej, kt6ry wydar decyzjq. 2 0n,", dorqczeniat-6dzkiego oswiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolanipostqpowania, decyzja staje sig ostateczna I prawomocna (art. 127a g 1 iadministracyjnego)

uprywem terminu do wniesienia odworania, gdy jest zgodna
zystkie strony zrzekry siq prawa do wniesienia oow&ania tart i5o s ago).

przyczyn zale2nych od posiadacza
posadzenia drzewa. W przypadku ni
zastosowanie przepisy o
kwietnia 2004 r. o ochron
Usunigcie drzewa poza slonym w punkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako

zezworenia, co stanowi6 bgdzie- podstawg do wymierzeniaust.lpktluoop).
unigcie drzewa nie zwarnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w

tak6w, schronieh zwierzEt objgtych
dzikich.

w trakcie wykonywania siedlisk, ostoi bqd2 gniazd
stosownynr wnioskiem kg dzewa oraz zwrrtei6 siq ze
Ochronv,Si.ri.*i.u. ,. bqdZ Regionalnego Dyrektora
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na orfrrfancfura ad zqbq-;.,, --.-.--.--i -:na odstgpstwa od zakaz6w zawartyci w art. 51 ust. 1,;i.52'ili.-; ;'"i;*,i';;t;
Otzvmuia:

Adres do korespondencji: Zarzqd Zieleni Miejski-j w
ul. Konstantynowska 8/1 0, 94_303 t 6dz

Zwolniono z oplaty skarbowej
(zalqcznik do ustawy zdnia 16 ristopada 2006 roku o oplacietkarbti'l,vei (t j. oz

al. Pitsudskiego 8
90-051 t_6d2

www lodzkie.Bl

tel. l+481 42 663 35 30
fax l+481 42 663 35 32
sekretariat. ro@lodzkiq. pI
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