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UZASADNIENIE

Dnia 6 listopaoa
reprezentow anei pizez vodztwa t-6dzkiego wplynql wniosek Gminy Miasto t 6d2,o obwodzie pnia 62 cr 'danie zezwolenia na usuniqcie jednej ripv or"fr"rltr";
ewidencyjna 22/101, obrc o ulicy Lnianej na wysokosci nr 1 9 w N-odzi @zia,tia
kwietnia 2004 r. o o.hron," przvrodv tr 

zono dokumenty okreslone w art. 83b ustawy 
= oni" r'u

wlascicierem** 
".;tJlonte 

przyrody' Pani Beata Jgdrusiak oswiadczyta,2e crii" Miasto t6dz jest
W uzasadnieniu wreczystej nr LDl M/OOO3O3|1/2.

drobnolistna jest sucha r p zamterzonego usuniqcia drzewa
w dniu 24 listol rzyba' 

- 
":" "'vte urZtswa wsKazano' 2e lipa

przeprowadzili ogtgdziny r, 'rzgdu 
Matszalkowskiego wojew6dztwa t-6dzkiego

;'."".T[:#;,,lrruri;;i""::,"J[#'?i::#'ff ?d;pii:"]'tr::'Hl*lni*ffi13tudzi oraz mienia w istniejqcvcn ooiertacrr fudowranych *".n".;lilli;f:?yffi":'rliiJ,ll".'oieczerrstwaUwzglqdniajqc powyzsze okolicznosci, wniosek o 
-uriyo"ni" 

zezworena na usunrecre drzewawymienionego w punkcie 1 sentencji aecy)1i nare2aro uznac zazasaony.Analiza mapy sieci podziemnych'miasta l-odzi wykazara,2ew pasie drogowym uricy Lnianej znajduje

ilT:[TiH"';l'l;T'n"ra 
technicin" t"jy,"^:r"] 

iJ;;i";,1", n" przedmiotowym t:renie znajduje sis
decytinie narozono J"il,i#'J::'#:;L Tj?:n:iJ;I" nasadzenie wobec fo*y,,="go w niniejszej

or"*r,"lil"",i,itrrcgl9dzin 
w obrgbie ripv o'oonoristnej nie stwierdzono wystgpowan ia oKazowgatunk6w

Podstawg praynq do. wydania decyzji 
^w 

przedmiotowym zakresie stanowi art. €|3 ust. 1, ar1. g3aust l oraz art 90 ustawy z dnia 16 kwietnL 2004 r. o o"r'rron," p rzyrody(t.j. Dz.U. z 20.16 r. poz. 2134 ze
zm')' z tresci cytowanych przepis6w wynika , 2e zezworenie na usunigcie drzewa rub xrzewu z terenu



zezwolenia.
Niniejsze zezwolenie jest zwolnione z opraty skarbowej na 

.podstawie 
ustawy z dnia 16 listopada 2006

rokuooplacieskarbowej (t.j.Dz. t).22016r.i"= iazn'zalqcznikdoustawy'cz'lll pkt44'ko;4'pkt6'

Biorqc powyzs'le pod uwagq' orzeczonojak w sentencji'

Pouczenie:

nie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego

ojewodztwat-6dzkiego'wterminiel4dnioddatyjej
qPowania administracYjnego)''decyzja 

nie ulega wykonaniu Wniesienie odwolania

z uP. Marszalka
Wojew6dztwa t-6dzkiego

Radoslaw Mikula
p.o. Zastepcy Dyrektora Departamentu
"'- norniit*" i bchrony Srodowrska


