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DECYZJA

o rz e k a:

cie 3 szt. brzoz brodawkowatych o ol>wodach pni: g1 cm,1,3 m (odpowiednio drzeya nr 1,2 i:l wg wniosku strony),w t_odzi, na wysoko6ci 
ry f 

,, .S 
i O,1O=ia*a"n, SSIS * obrgbieanq przez wnioskodawca na mapie oorqc=o,;"j jr.*ri"rn,

okre5|i6terminusunigciadrzew,wymienionychwpunkcie1d@,p!e:q]3!

Nie naliczae optat.- za usuniqcie O:1:y: 
^wymieniony punkcie 1, na podstawieaft 86 ust '1 pkt 4,5 i 1o rrt"wy. Jnrr'io t*i"tni" 20oq r.o o"'t..,ion," przyrody.

Uzale2ni6, wydanie
Gminq rvriasto foJz e orzew, wymienionvch w punkcie 1, od wyxon ania przez
ca.mpestre). Materia 3 sztuk drzew, natezqcycn o" g.t;ri'.; t<ibn porny 1,acermierzonym na wysokosci 100 cm, *norru.u#7r':; 

sadzonki drzew o mirirmarnvm obwodzie pnia,
Ustali6;

e 4, do dnia
w punkcie
w poblizu n
rojekcie nal

Marszalkows
mowa w punk lego

sadzenia drz il;

UZASADNIENIE

owskiego wojewodztwa t-6dzkiego przeprowadziri w d.niu 13 ristopadakt6rvch ustarono, 2e drzewa rnL.[o*"i;;;;J'q"a to (numeracjaa wysokoSci '1,3 m):
obwodzie on,. 

:1,^"Tl_19_snicej .w pasie drogowymnr 1 - drzewo poli191 zamieraiqlcq konong, z posuszema pntu stwierdzono liczne ubytki'z 
.wypr6chni",ji"ml 
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pnla 108 cm, rosnqcej w pasie drogowym

o lest mar-twe, na pniu'stwierdzono liczne ubytki

rosnacei w pasie drogowym ul Przewodniej
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ffil".:h, :,ilii' :iJ

p,="0*i3[o,,utf i,2r:fTlwzsredu na zry stan zdrowotnv sq bardziej p11lll" :lzlamania, 
istnieje zatem

ryzyko,2e podczas ,irilgo-;iu-ti u zliniqrie i;;pit*'6"q'* stronq przemieszczajqcych si* w ich pobli2u

w wniosKowanych do usuniqcia nie stwierdzono

dzen

Zgodnie z tre.ciq art. g3a ust. 6 ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej decyzji uznano

za uzgodmony przezi Regionalnego^^O'ruXtoii ci"f'ti"ty StO'ow[ta w toOii' w zwiqzku z niewyraZenlem

stanowiska przez nOOSii iermini-e SO lni oi'ini, oiit''""ni" projektu niniejszego zezwolenia'

Biorqc powyzsze pod uwagq, orzeczonojak w sentencji'

Pouczenie:

decYzja n i"

1i$2Ko
do i,vniesi ^^

tY sig Pra a

rzyrodY).
nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow.

ocianych oraz siedlisk' ptak6w' schronien zwierzql



;:''nt'J;^ 
ochronq prawnE @rt' 52 ustawy o ochronie przyrody)oraz humanitarnego traktowania zwierzqt

edlisk, ostoi bqd2 gniazd w trakcie
stosownym

ra Ochrony
uzyskaniem
o ochronie

z up. Mars;zalka
Wojew6dztwa t_6dzkiego

Radoslaw tMikula
p.o. Zastgpcy Dyrektora Departamentu

Rotnictwa i ochrony sr;do;i;k;'"

Otzvmuia:

1. Gmina Miasto t_6dZ
Adres do .Korespondencii.
rant hwelina Wr6blewska
Z3r,:,ad Zieteni Miejskiej w N_odzi
ut. Konstantynowska g/.1 0
94-303 t_6d2

2, ala

a 2006 r. o oplacie skabowej (tekst jeonolity : Dz. U. z 2e16 r
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