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D ECYZJ A

tek Wojew6dztwa t-6dzkiego

orzeka

zwyczajnego o obwodzie pnia 4'1 cm z terenu dzialki

teren niezabudowany przy ul' Neonowej 5 w t-odzi'

cq na maPie dolqczonej do wniosku'

da 2018 r

e art. 86 ust' 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004

4. t"j##itilij,l'ilti3;orenia na usuniecie drzewa wymienioneso w punkcie 1 sentencji decvzji od

zastqpienia go nowym drzewem - lip; jronnotistnq, o dobrze wyksztalconej koronie i prawidlowo

uformowanejbrylekorzeniowej,oobwodziepnianiemniejszymnil12cm(pomiarnawysoko6r:i
100 cm).

5'Usta|ic:a)terminwykonanianasadzeniazastgpczegododnia3lgrudnia20lSr',
b)|oka|izacjqwykonanianasadzeniazastqpczegonadziatceewidencyjnqnrlT|44obrqb

otzed ' ul Neonowq 3 w t-odzi' zgodnie z treSciq projektu

cz1cn wniosKu'

6.N-6d2,iaMarsza|kowiWojew6dztwat.6dzkiegoinformac;ji
nasao ego, w terminie 14 dni od dnia wykonania' podajqc

oraz n sytuacyjny z zaznaczonq lokalizacjq posadzonego

drzewa.

UZASADNIENIE

Do Marszalka Wojewodztwa l-6dzkiego wpty

zamiezonego usuniqcia drzew wskazano' 2e klon

zwyczajnyjest,,suchy", a lilak pospolity posiada pr6chniejqcy ubytek ipochylony jest w stronq ctqgu

o'"tt"nlrr"prowadzone w dniu 14 grudnia 2017 r. ptzez pracownikow Urzqdu Marszalkowskiego

Wojewodztwa t-6dzkiego oglqdziny potwierOzity, Ze klon zwiyczainy o obwodzie pnia 41 cm jest obumarty' ze

wzglqdu na oslabione- wtJsciwosci mechaniczne stanowi zagrozenie bezpieczenstwa ludzi oraz mienia



e jest uzasadnione. W przypadku dwupniowego lilaka
nary.
rzew nie stwierdzono wystgpowania okaz6w gatunkow

nia 2017 r. wezwano wnioskodawca do uzupelnienia materialu dowodowegowyjasnienie, czy Gmina Miasto t-6d2 posiada wiedzg na temat okoliczno6cispolitego rosnqcego przed brokiem mieszkarny^ prry ur. Neonowej 3 zostalywplyngra do Urzqdu Marszalkowskiego wojewti,dtia t6dzkiego w dniu

drzewa ilitak) znairtttianana"" ::::1"-Y^tl?^f"l:"'t:w.ala' 2e 
;nie sq znane ^t'^tt^-^^1 : - '' !'=ilo*li"l.'

ZeZWOlenia na Usunieeic lilaka n^o^^ti+^^^ ^-^----._--
postepowaniu adm inistracvinvm.

tnia 2004 r. o ochronie przwooy, organ uzaleznil
nasadzenia zastgpczego w postaci jednej lipy

uformowanej bryle korzeniowej, o ofwoOzia pnia

na podstawie ustawy z dnia j6listopada 2006
cznik do ustawy, cz. lll pkt 44,kol.4, pkt 6.
i.

Pouczenie:
1. Od niniejszej decyz)i przysluguje stronom odw

w t-odzi, wniesione za posrednictwem Marszalka olegium odwolawczego
rminie 14 dni od daty jejotrzymania (art.12Z S 1, 129 51 i 52 Kodeksu posl2' Przed uplywem terminu do r'rrniesienia odwolania decyzia nie ulega wykonaniu. wniesienie odwolania, w terminie, wstrzymuje wykonanie decyli (ar1. 130 5 t iZ Xpal.3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania

woDec organu administracji publicznej, kt6ry
Wojew6dztwa t_6dzkiego o6wiadczeni a o zrzecze

zwalnia od obowiqzku przestrzeg ania zakazow
nych oraz siedlisk ptak6w, schronieh zwierzat
nego tra ktow ania zwi erzqt dzi ki ch.



g. w przypadku stwierdzenia obecnosci gatunk6w chronionych' ich siedlisk' ostoi bqd2 gniazd

w trakcie wyronywania przedmiotowej deJyzji ' nale2y.wstrzyma6 wycinkq drzewa oraz zwrocic si' ze

stosownym wniost<iem do Generaln"go D;t#ora Ochrony..srodowiska bqd2 Regionalnego Dyrektora

Ochrony Srodowiska (art. 56 uoop), gOyZ ninielsz a decyzianie jest to2sama z uzyskaniem zezwolenia na

odstqpstwa odzaiazowzawartych w ar1' 51 ust' ,1 i arl.52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody'

z uP, Marszalka
Wojew6dztwa t-6dzkiego
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