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DECYZJA

t2.

4.

orzeka:
dz na usunigcie jednej sztuki jesionu pensyrwahskiego (o obwodzie pniasokosci 1,3 m), rosnqcego w pasie drogowym ui.-trrieszrarnej w t-odzi

"r?;?.u),na 
wprost posesji nr 2ia (we wnioski bhJrrie poo ano,2e orzewo

okre5f i6 termin usuniqcia drzewa, wymienionego w punkcie 1, do dnia 31 stvczn a201g r.
Nie naliczad oplaty za usunigcie drzewa, wymienronego w punkcie 1, na portstawie art. g6 ust. 1pkt 4 i5 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przy-roOy. '

punkcie 1, od wykonania
a, naezEcego do gatunku
nej br.yle korzeniowej oraz

Ustali6:

") l"o'.il'l,wykonania 
nasadzenia zastgpczego, o kt6rym mowa w punkcie + dq-dfle-g1__$udoa

b) lokalizacjg wykonania nasadzenia zastqpczego, o kt6rym mowa w punkci:4, na terenie pasadrogowego ul. Jutrzenki w t-odzi (dzialki nr"24114 w obrgbie c-zol, w r-elonie skzyzowanraz ul Mieszkalnq, zgodnie z projektem nasadzef pzedtozonym przezwnioskooirwce.

UZASADNIENIE

y"Tlj"i: inspektor6w urzqdu

wYsokosci usunigcia to jesion

5/130 w ob w pasie drogowym
prost posesji nr 27a



na jigo uiuniqciJ uzalezniono od wykonania nasadzenia drzewa liSciasteg r, naleZqcego do 
-g^atunKLi

dqb'siypu*owy, okrerslonego w punkcie 4 sentencji niniejszej decyzji, w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r'

Pouczenie:
Sa m o rzqdoweg o Koleg i u m Odwolaw czego w t-od zi,

t-odzkiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania
ego).
ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
ksu postqpowania adm inistracyjnego)'

3. Decyzja podlega rarykonaniu przed uplywem term a odwolania, gdy jest zgodna zZqdanien

*rryrit icn stron (ilrt. i30 S 4 Kodeksu postgpow ia admintstracyjnego).

4. Usuhiqcie drzewa poza tLrminem okieSlonvm t;Ii"r1ff:

v).
ounkcie 4

bqdq mialy zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy

o ochronie PrzYro<lY).
6. Uzyskanie'niniejszej zakazdw

dotyczqcych nisiczen t objqtY<;h

o.hronq prawnq (ilrt. zikich'

7. W przypadku stwierdzenia obecno5ci g w trakcie

wykonywania przr:dmiotowej decyzji, na osownym

wnioskiem do G,-'neralnego oyiettora ochrony

Sil;ilkr lart. l>6 ustaw! o ochronie przyrody), yskaniem

zezwolenia na ods;tepstwa od zakazow zawartych przyrooy'

Biorqc powyzsze pod uwagq, oveczonojak sentencji.
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