
Ma rszalek Wojewodztwa L6dzkie go

RS11.7120.3.482.2017.SM 
l_od2, dnia t7 stycznia 2018 r.

DECYZJA

1.

orzeka;
oz na usunigcie 2 szt. klon6w srebr ach pni: 140 cmokoSci 1,3 m (odpowiednio drzeia-nr strony;, z terenuw I_odzi, na wysoko6ci nr 2 i ZSZZO i[Snl w obrgbiekazanq przez wnioskodawc9 n" ,"piu osku.Okre5li6 termin usuniqcia drzew, wymienionych w punkcie 1, do dnia 31 pa2dziertf.fke2_g-1_q_t

Nie naricza6 0prat . za usuniqcie drzew, wymienionych w .punkcie 1, na podstawieart 86 ust' 1 pkt 4 i 5 ustawy z onia t'o kwieinia 2004 r. o ochronie przyrody.

wymienionych w punkcie 1 od wykon ania przezdrzew, nalezqcych oo gai:unku'iarzqo mqcznysadzonki drzew o minimalnym oowodzie pnia,

Ustali6:

z.

a) termin wykonania nasadzef zab) tokatizacjs wykonani, ;;;;;; ffiy3n-fil:.;orogowego ul. Kaliskiej w N_odzi lprzez wnioskodawca w'projekcie ,iTBo*?,Rn.]: 
tn

Marszalkows
mowa w punk tego

sadzenia' drz fl?;

UZASADNIENIE

140 cm, mierzonym na wysoko6oi 1,3 m, rosnaceqosesji nr , _^!rf?yo je.st w ztym stanie';jr"#;;;
niu widoczne liczne ubytki z,wypr6chni""i"ri 

"i",



- nr 2 - 1 szt' klonu srebrzvsteg ri;L".tlffi
ym ul. Kaliskit hnieniami.
nowiqcym okc istnieje zatem

lff_T LffrJ?;lir1? :mieszczajqcvch sie w ich pobrizu

ludzi lub pojazdow. , . h do usunigcia nie stwierdzono
Podczas oglqdzin terenowy

obecno6ci dziko wystqprujqcych okaz to Lodz o wydanie zezwolenia
Uwzglqdniajq nal zasadnY.

na usuniqcie drzew,. w tu, 86 ust. 1

Zezwolenia na usunl9c or ia decyzji
ia 16 Pr

esie s 83 ust 1, art 83a us przyrooy'

przepi Ze zezwolenie e drzewa lub krzewu z terenu

rzqsci o i"l"rti, zabytk6 burmistrz albo prezydent miasta,

a w przypadku, gdy prezydent mias prawach powiatu cjg starosty' czynnosci wykonuje

marszarekwoj:Xf,:.ebrqc 
pod I "[:ii-,""Tu#X"*lHJTX"tli?":il"'":::;ffi"5ll"nLl,"1i:{ *:"i"XliXllJ[:U?#;'"?:

wterminie do dnia 31 grudnia 2018 cjq zaproponowanq ptzez

il,':3[i,:[# #;l;.,'.s'J:l!:" nu,:::ug:!,Y:[?;T]i
nasadzefi zastqPczYch, wzigto P

przez stronQ Projekt nasadzeh'

Zgodnie z treSciq arrt. 83a ust. 6 ustawy o 
. 
ochroni-e-.?:.?tody' projekt niniejszej decyzji uznano

za uzgodnro ny przez Regionalnego oyret<iora ochrony Srodowiska w Lodzi' w zwiqzku z niewyrazeniem

stanowiska przez ROOS ii Grmini6 SO lni oJ Jnia otrzymania projektu niniejszego zezwolenia'

Biorqc powyzsze pod uwagg, orzeczonojak w sentencji'

Pouczenie:

1. od niniejszej der:yzji przv j1"-Y""rT Ji5flill 1oooili'Io"olrni
w Lodzi, wniesione za PoS
jej otrzymania (arl 127 S 1, 12g nistracyjnego)'

2. W trakcie biegu te;rminu do wni ' sig prawa do wniesienia odwolania

wobec organu arlministracji p 127a $ 1 Kodeksu postqpowanta

3. decYzja nie ulega wYk odwolania

t iSifoOet<suPostqP nego)'4 ,$",ni:ruT"'[?'il '?',e'';i

5 L - olilu"'j ;;j:ilfy'f i'Jfl?5,|T:
usuniqcie drzew bez wY

administracYjnej krarY Pieniq
6. JeSli nasadzenia zastqPcze

7. Uzyskanie niniejszej decvzji tl"';|.nil:i =iliT,Z:,

dotyczqcych nis:zczenia gnia traktowania zwierzql
objqtYch ochronel Prawnq (art

dzikich.
8. w przypadku srwierdzenia obecnosci gatunk6w:[":I":fl',ich-siedlisK:ti::.luo'gniazd w trakcie

wykonywanra p;;;ft1;;ej decyzi!, n-ale2y wstrzytnai-wy-cinke drzew or.az zwr6cic stg ze stosownym

wnioskiem do Generalnego Dyrektoi" odr,rony 
'srodowiska bqd2 Regionalnego Dyrektora ochrony

2



srodowiska (art' 56 
"^l?.Y^y 

o,ochronte przyrody),,gdyz niniejs za decyzjanie jest to2sama z uzyskaniem
6i!yr31;;'t 

na odstqpstwa od za*azow )Jwartvcti * 
"n. 

sl- r.t] r i 
"rt. 

s2 us;t. r ustawy o ochronie

Otzvmuia:

1. Gmina Miasto i_odz

Ad-rggd 
q-Kprelpetale n ci i :

Hant Ewelina Wr6blewska
Zar.zqd Zieleni Miejskiej w t_odzi
ut. Konstantynowska gi1 0
94-303 t_6d2

2. ala

a 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. lJ. z 2016 r. ptoz.

aL Pilsudskiego g lel, l+48142 663 35 30eo-os1 t_6dz fax t+4lt +z ooi is iiwww.lodzkie, pl sekretariat. ro@loOzk-re.pf

z up. Marszalka
Wojew6dztwa t_6dzki ego

Jakub Gajr:wski
p.o. Dyrektora Departamentu

t-(otnictwa i Ochrorry Srodowiska

1827) - zalqcznik


