
Marszalek Wojew6dztwa t odzkiego

l-6d2, dnia 28 grudnia 2017 r,Rsll.71 20.3. 45s.2017 .Ks

DECYZJA F;i

orzeka
na usuni
i 120 cm nych o obwodach pni 100 cm,
, zgodnie y Kolodziejskiej w t-odzi foziartaprzez wnioskodawcg na mapie
do dnia 31 pa2dziernika 201g r.
drzew na podstawie art' g6 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia

UZASADNIENIE

Dnia 6 pa2dziernika 2017 r. do Marszalka Wojew6dztwal_od2, reprezentowanej przez paniqg*"fi.g Wr6blewskq, o wydan

cr na podstawie ksiggi wieczystej nr

o przyczy.ny zamierzonego usuniqcia drzewwskazano na:pr6chniejqcy ubytek i odlamanq czgS6 korony,
odlamanq korong,

W dniu 7 listopada 201

w istniejqcych obiektach buoowta

zezwolenia na usunigcie drzew

sie drogowym ulicy Kolodziejskiej
kanalizacyjnej i energetycznel.



Potwierdzono r6wnie2, 2e wschodnia strona ulicy Kolo

Podczas oglqdzin, w obrgbie przedmiotowych drzew nie stwierdzono wystqpowania okaz6w

gatunk6w Prawnie chronionYch'

Podstawg prawnq do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art' 83 ust' 1' art' 83a

ust'lorazart.g0Ustawyzdnial6kwietnia2004r,lochronieprzyrody(t.j.Dz.U'22016|'poz.2134ze
zm.). Z tre6ci cytowanych przepis6w wynika ' 2e zezwolenie na us

nieruchomosci nie wpisanei do rejestru zabytk6w wydaje w6jt'

t Powiatu sprawuJe

ust.1Pkt4i5cYt.
toieczefistwu ludzi

go, a takie sytuacje wystqpujq w omawanycn

egionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w t'odzi

atY jego otrzYmania'

rbowej na podstawie ustawy z dnia '16 listopada 2006

-zalqcznik do ustawy' cz' llt pkt 44'kol' 4' pkt 6'

sentencji.

Pouczenie:
1, Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do samorzqdowego Kolegium odwolawczego

wt-odzi,wniesionezaposrednictwemMarszalkawojew6dztwat-6dzkiego,wterminiel4dnioddatyjej
otrzymania (art. 127 S i , f Ze S1 i 52 Kodeksu postqpowania administracyjnego)'

2. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu' wniesienie odwolania

w termtnie, wstrzymuje wykonanie decyzji (art' 130 Kpa)'

3. w trakcie biegu terminu do wniesi mo1e zrzec siq prawa do wniesienia odwolania

wobec organu administracji pu decyzjg' z dniem dorqczenia Marszalkowi

wojewodztwa t-6dzkiego oswiadc prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq

zestronpostgpowania,decyzjasttecznaiprawomocna@rt'.127a$1i2Kpa).
4. Decylapodlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania' gdy jest zgodna z2qdaniem wszystkich

stron lub goy wszystkie strony zrzekly.lg pr"*" c wniesienia odwolania (art'130 S a Kpa )'

nkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako

. co stanowi6 bqdzie podstawq do wymierzenia

uooP).

nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w

lodocianych oraz siedlisk ptak6w' schroniefi zwierz4l

z uP. Marszalka
Wojew6dztwa t-6dzkiego

Radoslaw Mikula
p.o. Zastgpcy Dyrektora Departamentu' Rolniitwa i OchronY Srodowiska


