
Marszalek Wojew6dztwa t 6dzkiego

RSll.7't 20.3.67 1.201 7. MOS
l-6d2, dnia 26 stycznia 2Oj8 r.

DECYZJA

orzeka

ystego o obwodzie pnia 135 cm, z terenu dzialkipzy u.t. Rojnej 10 w t_odzi, zgodnie z lokalizacjq
wniosku.

dnia 2018 r.
awte art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004

enionego w punkcie 1 sentencji decyzji odm - wi6niq pilkowanq 'Kanzan' o Co'Or=e
iowej, o obwodzie pnia nie mniejszym ni2 12

dnia 31 grudnia 2018 r.,
w.bliskim sqsiedztwie drzewa usuwanego,
odawcQ na mapie dolqczonej do wnios-ku

ia Marszalkowi Wojew6dztwa t_6dzkiego informacji
ego, w terminie 14 dni od dnia wykonania, podaiac
n sytuacyjny z zaznaczonq lokalizaqq po.iO,=on"g,o

UZASADNIENIE



przypadku drzew lub krzew6w, klore zagra2aiq bezpieczefstwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach

budowlanych, a taka sytuacja wystqpuje w omawianym przypadku'

Biorqc powyzsze pod uwagg, orzeczono jak w sentencji'

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

w r-odzi, wniesiondT" ioZreoiiitwem Marszatn, go"l"#u.lr"yffi*1[:i,?"U"\:'' "ie 
14 dni od datv jej

decyzla nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania

c sig prawa do wniesienia odwolania
Z dniem dorgczenia Marszalkowi

\A/nic niesienia odwolania przezoslatntqze

;i;; prawomocna (arL'127aS 1i2Kpa)'
4. Decy nu odwolania, gdy jest zgod11 z.2qdaniem wszystktch

stron o wniesienia odwolania (art'130 $ 4 Kpa )'

5. Je2eli nasadzenie zastgpcze posaozone w zamian za usuniqte drzewo nie zachowa zywotnosci po

3latach od dnia upfy*,j't"tminu wskazanego w punkcie 5a.sentencji decyzji lub przed uplywem tego

terminu, = pr.vr:=in 
- )"t",2"i"n od poii"d""t" nieru-chomosci, nalo2ony zostanie ponownie

w drodze Oecyzli obowiqzek lego posad'zenia. W przypadku niewykonania nasadzenia zastqpczego

sowanle przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody)'

unkcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako

a, co stanowi6 bqdzie podstawq do wymlerzenla

I uooP).
a nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w

odocianych oraz siedlisk ptak6w, schronieh zwierzql

z uP. Marszalka
Wojew6dztwa t-6dzkiego

Radoslaw Mikula
p.o. Zastqpcy Dyrektora Departamentu' 

Rolnictwa i OchronY Srodowiska

Otrzymuia:

Gmina Miasto t-6d2
adres do korespondencji:
ZarzqdZieleni Miejskiei w t-odzi

ul. Konstantynowska 8/1 0

94-303 L6d2

Zwolniono z oPlatY skarbowej
fzatq,czni,XOo udtawy z Onla iO tlltopada 2006 roku o oplacie skarbowej (t. j. Dz. U. 22016t'poz' 1827)'

al, Pilsudskiego I tel. l+48142 663 35 30

90-051t-6d2 faxl+481426633532
www.lpdzkiepl sekretfflalrg@lodzk!-c.p.l


