
Marszalek Wojew6dztwa L6dzkiego

t-(rdz, dnia 42m1a2017 r'
RSI l. 7'1 20.3.125.201 7. SM

D ECYZJA

dztwa t-6dzkiego

orzeka:
lip drobnolistnych o obwodiach pni: '126 cm i 127 cm'

tzewa nr 1 i 2 wg wniosl'lu strony)' z terenu pasa

Sci nr 8a (dzialka'nr 1122 w obrqbie S-3)' zgodnie

Pie dolqczonej do wniosku'

2' okre5li6 termin usuniqcia drzew, wymienionych w punkcie 1, do dnia 3,1 |ipca 2017 r'

3 Nie naliczae oplat za usunrqcie drzew, wymienionyr:h w pun.kcie 1, na podstawte

art.86 ust. '1 pkt4,5 i10 ustawy zdnia '16 kwietnia 2oo4r' o ochronie przyrody'

wymienionrych w punkcie 1' od wykonania przez

k drzew, nilezqcych drc gatunku lipa drobnolistna

sadzonki drzew o minimalnym obwodzie pnta'

cm.

5. Ustali6:
Ych mowa w Punkcie 4, t ;

o kt6rYch mowa w Pt a

t22 w obrqbie S.3), zgoc q

EczonYm do wniosku

Urzqdzie Mars;zalkowskim ego

o ktorYcn mowa w Punkcie dnia

datY Posadzenia-drzew lanu

ch drzew.

UZASADNIENIE

126 cm' mierzonym n2 vv"'sokosci '1'3 m - drzewo jest

4



oskowanych do usuniqcia nie stwierdzono obecnoSci
ionych.

Biorqc powyZsze pod uwagyq, orzeczonajak sentencji.
Pouczenie:

2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako usuniecrepodstawg do wymierzenia administracyjnej iury pi"nifjn"l

Inia od obowiqzku przestrzegania zakazow dotvczacvcnk ptak6w, schronien zwierz{t objgtych o"nroni;;;;q
ktowa n ia zwiezqt dzi kich.ichsiedlisk, wt azwr6cic sig oski ora Ochrony 56 e

em zezwole od n

Otrzvmuia;

1. Gmina Miasto t_od2
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1827) - zalqcznik do ustawy,


