
MarszaNek Wojew6dztwa t-6dzkiego

t-od2, dnia 26 stYcznia 2018 r

RSll.7 1 20.3,67 0,2017,MOS

DECYZJA

Napodstawieart.33ust.lpkt'1,art.83aust'1,art'83cust'1i3'art'83dust'1i2'art'86ust'1
pkt 4, art, 90 ustawy = 

oniu to kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t' j' Dz'U' 22116 r' poz' 2134 ze zm )'

ar1. 104 ustawy z on-.a-14 cze*ci rgoo io[u - Kodeks p-osteiowinia administracyjnego (t.j. Dz U'

z2O17r'poz'1257)porozpatrzeniuwnioskuc'invMiastorcaz,'ouniqciek|onu
srebrzystego o obwodzie pnia 11.2 cm, z terenur JzlalXi o nr ewiden poloZonej w

sqsiedztwie nierucnomo6.i pr.ty ulicy Turoszowskiej 8 w t-odzi' Marsz go

orzeka

1. zezwoli|Gminie Miasto l-od2nausuniqcie klonu srebrzystego o obwodzie pnia112 cm, zterenu dzialki

o nr ewidenc yinym7Sl29, obrgb B-44, p;j;;;""j*-.eri"dztwle nieruchomo*ci przy ulicy Turoszowskiej 8

w Lodzi, zgodnie zlokalizaqEw.x"="nipi-"2 wniosi<odawc,q na mapie dolqczonej do wniosku'

2. Okre6li6 termin usuniqcia drzewa do dnia 31 grudnla 2u't6-r'

3. Nie nalicza6 oplatzausuniqcie ar="w"'n" poisiawie art' 86 ust' 1 pkt4 ustawy zdnia16 kwietnia 2004

roku o ochronle przyrooy 
nionego w punkcie '1 sentencji decyzji od

4, Uzale2nie wydanie zezwolenia na usuniqcie drzewa wymlel

MiastoLodZnowymdrzewem-k|onempo|nym.E|srijk,odobrze
utorrl-uiln"j;;i6 korzeniowej, o obwodzie pnia nie mniejszym ni2 12

5. asadzenia zastqpczego do dnia 31 grudnia 2018 r''

b) lokalizacjq wykonania nasadzenia 2asteOczeS;w blisf 
[??""rt-",i

6, zalkowi formacji
terminie podajqc

az zarqczaiqc plan sytuacyjny z zaznaczonq lokalizacjq posadzonego

drzewa,

UZASADNIENIE

DoMarszatkaWojew6dztwat-6dzkiegowptynqlwniosek.Gminyanelprzez
paniq Ewelinq Wroblewskq, o wydanie zezwo]enia na usuniqcie klonu sr ia 112 cm'

z terenu dzialkt o nr ewidencyjnym 75129, obrgb B-aa, poiozonej w s przy ulicy

Turoszowskiej g w t-odzi. w uzisionieniu wniosku jako przyczy.nq zami wsKazano

pochylenie pnia w =tiong 
chodnika. Pani Ewelin" WiOntewska o6wi t-odz jest

wla6cicielem dzialki, o kt6rej mowa we wnlosKu'

W trakcie oglqdzin terenowych pi".o*ni"y Urzqdu. Marszalkowskiego Wojewodztwa i-6dzkiego

stwierdzili, zasaOnoSE ivniosfu - klon'srebrzy"i' *V6ttt"g6lniony w wystqpieniu' jest pochylony w kierunku

chodnika Z uwagi na zachwiana statyl 
Ltv'' " r-----r- ' przewr6cenie,przezco stanowi zagro2enie

bezpieczenstw-afiffi"jn:S:ilil : ochronie przyrody, organ uzaleznil

wydanie 
. o'r' esv usr' 

:tE: '6j""r*"il Jr"#
Polnego okazow ga chronionych.
w obrqb wystqpowanla

prieOmiotowym zakresie ust '1' ad 83a

ust..1 orazart,90ustawyzdnia16 oochronieprzyrody(tj Dz U z2016r'poz2134zezm)'

Z tre6ci cytowanycn przepisow wyn lub krzewu z terenu nieruchomo6ci

tn 1"1 .rqs.i niewpiianej do rejest fiii"irj: 
ttrJir?:fJi

ilEL'"ff-JiJllx#



Biorqc powyzsze pod uwagg, orzeczonojak w sentencji.
Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji p

w t_odzi, wniesione za p
otrzymania (ari.. 127 g 1,2, Przed uplywem termrnu

Ot|zvmuia:

Gmina Miasto t-6dz
adres do korespondencji:
Zarzqd Zieleni Mieiskiei w t_oozr
ul. Konstantynowska eit o
94-303 Lod2

ala

Zwolniono z oplaty skarbowej
(zalqcznik do ustawy z dnia '16 ristopada 2006 roku o opracie skarbowei (t. j. Dz. U. z 2016 r

al. Pilsudskiego I tel. l+4A142 663 35 30
90-051 t-6d2 fax t+41t 42 663 35 32www.Iodzkie,pl sekretariat.ro@lodzkie,pl

z uP. Marszalka
Wojew6dztwa t_6dzkiego

Radoslaw Mikula
p.o. Zastgpcy Dyrektora Departamentu

Rolnictwa i Ochrony Srodowiska

poz.1827)


