
MarszaNek Wojewodztwa t-odzkieg o

t-6d2, dnia 22 stYcznia 201 8 r.

RSll.71 20.3.609.201 7.MOS

DEcYzJAfi--

Wojew6dztwa Lodzktego

orzeka

1. Zezwolie Gminie Miasto N-od2 na usuniqcie jednej topoli mieszahca euroamerykariskiego o obwodzie pnta

410 cm, zna;Ou;qcel ;i! w pasie Orogb*/; ut.'Zapustnej (dzialka ewidencyjna nr 10219, obrqb B-3),

na wysoko$ci posesji nr 17 w LoAzi, zgodnie z lokalizacjq wskazanq przez wnioskodawca na mapie

dolqczonej do wniosku
2. Okre6li6 termin usuniqcia drzewa do dnia 31 pa2dziernika 2018 r.

3. Nie nalicza6 oplatzausuniqcie drzewa napoostawie art.86 ust. 1 pkt4 ustawy zdnia16 kwietnia 2004

roku o ochronie PrzYrodY.

UZASADNIENIE

""Jrlllfl:::f.';Zapustnej (dzialka
rsku jako przYczYrtQ

stanowi zagro2enie bezpieczeristwa ludzt oraz mie

drogowego. Podczas oglqdzin w obrqbie przedm

gatunkow Prawnie chronionYch.
Podstawg prawnq do wydania decyzji w pr

ust. 1 oraz art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r ' o

w sentencli



Pouczenie:
1. Od niniejszej decyli przysluguje stronom odw ium Odwolawczegow t-odzi, wniesione za po6rednictwem Marszalka is 1z rrni nrr rla{r, iai

- otrzymania (art. 127 S 1, 129 51 i$2 Kodeksu po 'v 'r v"' vu vqtv JUJ

2, Przed uplywem terminu do wniesienia odwolani niesienie odwolania
.. y.tgrTilie, wstrzymuje wykonanie decyli (ar1. 130 g 1 i2 Kpa).3' w trakcie biegu terminu do wniesienia'odwolani" ,iiona 

^oi" =r="" srg prawa do wniesienia odwolaniaygbec organu administracji publicznej, kt6ry
Woj ew6dztwa t-6dzkieg o oSwiad czen i a o zrzeczen

z up. Marszalka
Wojew6dztwa t_6dzkiego

Radoslaw Mikula
p.o. Zastqpcy Dyrektora Departamentu

Rolnictwa i Ochrony Srodowiska

Otzvmuia:

'1. Grnina Miasto t_6dz reprezentowana
przez P aniq Ewelinq Wr6blewskq
p.o._Dyrektora Zarzqdu Zieleni Miejskiej w t-odzi
ul. Konstantynowska 8/i0
94-303 t 6d2

2. ala

Zwolniono z optaty skarbowej
(zalqcznik do ustaury z dnia 16 liitopada 2006 roku o oplacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 t. poz. 1827\.

al. Pilsudskiego 8
90-051 t6d2
uruv-lsdz!]9.pJ
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