
MarszaNek Woiew6dztwa t'6dzkiego

Lod2, dnia 1 lutego 2018 r"

Rsll.71 20.3.697.201 7'KS

DEcYzla }(;"

Wojew6dztwa t-6dzkiego

orzeka

1. zezwoli|, Gminie Miasto Lod2 na usuniqcie dw6ch klon6w srebrzystych o obwodach pni 170 cm

i 217 cmz terenu dzia{ki ewidencyjnej nr 60/35 obrqb B-48' polo2onej przy ul' skury skoczytiskiego

1i3l5 w Lodzi, zgodHie z lokalizacjami wskazanymi przez wnioskodawcE na mapie dolqczonej do

wniosku.
2. Okre6li6 termin usunigcia drzew do dnia 30 listopada 2018 r'

3'Niena|icza6op|atzausunigciedrzewnapodstawieart'86ust.1pkt4ustawyzdnia16kwietnia2004

w wymienionych w punkcie 1 sentencji decyzji od

klonow potnych 'Elsrijk" o dobrze wyksztalconych

niowych, o obwodach pni nie mniejszych ni212 cm

o wykonaniu obowiqzku nasadzeh zastqpcz

'hktycznq datq posadzenia oraz zalqczEqc plan

drzew.

UZASADNIENIE

gi wieczYstej LD1 M/0021 407 81 4'

terzonego usuniqcia drzew wskazano' 2e zamierajq i

r. przez pracownik6w Urzqdu Marszalkowskiego

zdrowotny drzew przedstawiony we wniosku' Klon

e osobniki jemioly w koronie' pieh pora2ony grzyoem'



rzew nie stwierdzono wystQpowania okaz6w gatunk6w
zno6ci, wniosek o wydanie zezwolenia na usuniqcie
2alo uznat, za zasadny.

rbowej na podstawie ustawy z dnia 16listopada 2006
- zalqcznik do ustawy, cz. lll pkt 44, kol.4, pkt 6.

Biorqc powyzsze pod uwagg, orzeczonojak w sentencji.

Pouczenie:
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?

4

olegium Odwolawczego
rminie 14 dniod daty jej

ecyla nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
1i2Kpa).

moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
decyzjq. Z dniem dorgczenia Marszalkowi

o



I
suniQcie drzew nie zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakaz6w

taci mlodocianych oraz siedlisk ptak6w' schronieh zwierzql

raz humanitarnego traktowania z

gatunk6w chronionych' ich bqd2 gniazd

uycink zwr6ci6 sig ze

stosownym wnioskiem do Gener viska nego Dyrektora

ochrony Srodowiska (art. 56 uoop 2sama z uzyskaniem zezwolenia na

odstqpstwa od zakaz6w zawartyct twy o ochronie przyrody'
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