
Marszalek Wojew6dztwa L6dzkiego

t-od2, dnia 25 stYcznia 2018 r
RSll.71 20.3.468.201 7.AW

DECYZJA

Wojewodztwa L-odzkiego

orzeka:

1. zezwolii,Gminie Miasto t-od2nausuniqcie jednej sztuki swierku pospolitego (o obwodzie pnia 97 cm'

mierzonym na wysokosci '130 
"tl tti'aJtiiq;9Oo sie-l?^ terenie pasa 

-drogowego 
drogi gminnej -

ul. Aleksandra Zelwerowicza w rca=l'(=iJkl nr 
'7S16 w obrgbie s-5)' na wysokosci posesji

przY ul. KoPciriskiego 32'

2'okre6li6terminusunigciadrzewa,wymienionegowpunkciel,dodnia3lmarca20l8r.

3 Nie naliczac oplaty za usuniqcie drzewa' wymienionego w punkcie 1' na podstawie art' 86 ust' 1

pkt 4,5i 10 ustawy2 dnia 16 kwietnia 2004 r' o cchronie przyrody'

4. Uzale2ni6 wydanie zezwolenia na usunigcie dr

a) wYkonania Przez Gminq
do gatunku i odmianY -

o dobrze wYksztalconYch

1, bezPo6rednio Przed jego

planowanq wycinkq, pod kqte bjqtych ochronq' a laKZe

bezwzglgdnego przerwanla prac w przypadku stwierdzenia

w obrgbie zadrzewienia gatunk6w bowiqzujqce zakazy mogtyby

stwierdzone.

5. Ustali6:
a) termin wykonania nasadzef zastqpczych, o kt6rych mowa w podpunkcie a w punkcie 4' do dnia

31 qrudnia 2018 r';

b) lok
na
na
orz
04.10.2017 r'



arszalkowi kiego informacji
wa w podpu w terminie 1a dni
nkowych i o krzewow, zqqtej
acyjnego = clq posaozonych

UZASADNIENIE

rp6wek
wodzie
posesji

nio przed 
.jego planowanq wycinkq, pod kqteme bezwzglgdnego przerwania prac zwiqzanych

e zadrzewienia gatunk6w chronionych, wzglqO-em

3.468.2017.AW z dnia 02.0.1 .2018 r. Marszatek
tgpowanie administracyjne w sprawie wydania
Jqcego sig w pasie drogowym ul. Zelwerowicza



r 75tG w obrqbie S-5 w Lodzi' na terenie ktorej

wi pas drogowy drogi publicznej (drogi gminnej) -

20'18 r.

Zgodnie z tresciq art. 83a ust, 2a ustawy,o ochronie przyrody, projekt niniejszej decyzji uzgodniony zostat

przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Siodowiska w Lodzi postanowieniem z dnia 18 stycznia 2018 r''

znak: WPN.660'43.201 8 t-Si'

Biorqc powyZsze pod uwagq, orzeczono jak w sentenclt'

nu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodnalzqda.niem

siq prawa oo wniesienia oOwotania (art' 130 $ 4 Kodeksu



zakazow
zwierzEt
zwterzEt

Otrzvmuia:
1. Gmina Miastot_6dZ

ul. Piotrkowska 104
90-926 t_odz

0
94-303 t_6d2

2. ala

i3: 
,Oou r. o optacie skarbowej (tekst jednotity: Dz. U

af Pilsudskiego 8 tel. l+48142 663 35 30
eo-os1 N_6d2 faxt+4lt 426ffi44ijtwww.lodzkie.pl sekretariat. ro@lodzt<ie.pt

z up. Marszalka
Wojew6dztwa t 6dzkieoo

Radoslaw Miku{a
p.o. ZastQpcy Dyrektora Departamentu

Rolnictwa i Ochrony Srodowiska

22016 r. poz. 1827) -zalqcznn


