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DECYZJA

orzeka

o obwodzie pnia 104 cm z terenu
pas drogowy ul. Wroc{awskiej.

dolqczonej do wniosku.

awie art. 86 ust. 1 pkt4 i 5 ustawy zdnia 16 kwietnia

ienionego w punkcie 1 sentencji decyzji
eniem - jarzgbem pospolitym _ o Oobize
rowe1, o obwodzie pnia nie mniejszym niZ

UZASADNIENIE



01 .01 .20 17 r., ul. Wroclawska zaliczanajest do
1 pkI2 ustawy zdnia ll maja2017 r. o zmianie

lenia.
edmiotowym zakresie stanowi art. g3a ust. 1 oraz

Z. tresci cvtowanych przepis6w wynika, ," .".*7.1?'".it [';J"o'*l"'ol j!,i,l_i;[.;3110:i#)"
4 tgt9ttu

:::i*:,i::?,ni:^ypl::L:l* l.,r"..Iu_1a!y!k6w,wydaj9 wo1t, bu,mistz arbo prezydent miasta,
:,,,y^flfo:::1^,r^1r..li::L1a,lii,=,: na piawach n9*11, di,"*r;. r*k"j;-"i;.Jtvl 

".vljl,ir1il
IJ,:",Jff^T:i:"11'.1,1:1".,y_".gly?:I1t:,liasiz mocy 5'-t e6 ,.ilf ;ii; ;;;;i:r*'.il'l;;'rilj;;;
9ftgry nie.nalicza siq optaty w przypadku drzew zigrazalqcych belprecz"nri*r-iriri,r[ ,""'[",ILr rqv rrttEtttq vv

i:,:':l::l:1,*:S::ij:9",y1?1y:1,?,?=_!t" ruchu diosowe'go a z tdrkq sytu";a ,;;y do czynienia

uzatezniane-T111?.i1i"^=^*::T1 
1o#eso drzi-v,,i zsodnL fiesliq ,oirt*i{rarria sironnt:r: _:::

Biorqc powy2sze pod uwagg, orzeczonojak sentencji.

1.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwola Kolegium Odwolawczegow t-odzi, wniesione za poSrednictwem Marszalka , w terminie 14 dni od datyjej otrzymania (art. 127 S 1, 129 51 ig2 Kodeksu por yjnego).
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzianie ulega wykonaniu (art.130 Kpa). wniesienieodwolania w terminie, wstrzymuje wykonanie oecyzlilirt. rgo si r6a).
D.ecyla go{l9oa wykonaniu przed uplywem terminuodwotania]gdy jestzgodn az2qdanremwszystkichstron (art.130 g 4 kpa ).
Jezeli nasadzenie zastgpcze posadzone w zamia

kcie 2 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako
co stanowi6 bgdzie podstawg do wymierzenia

uoop).
zwalnia od obowiqzku przestrzegania zakazow
nych oraz siedlisk ptakow, schronieh zwierzal
rnego traktowania zwiezatdzikich.

chronionych, ich siedlisk, ostoi bqd2 gniazd
le2y wstrzyma6 wycinkg drzewa oraz zwr6ci6

Regionarneso Dyrektora ochrony srooo*isill'T:fl: ;rr?lfiH"r:':::;'oe""i,"0,15to2sama z uzyskaniem zezwolenia na odstgpstwa od awartych wart. 51 ust. 1i art.52ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.
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Otrzvmuia:
Pani Ewelina Wroblewska dzialajqca w imieniu Gminv Miasto -,_

A.d19s do korespondencji: Zarzqd Zieleni Miejskiej w Lodzi , \:
ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 tod2
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(zal4cznikdo ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie skarbowei (t. j. Dz. u z 2016 r 1827).
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