
M arszalek Woiew6dztwa t'6dzkiego

t-od2, dnia 26 stYcznia 2018 r
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DECYZJA

Napodstawieart'83ust.1pkt1,art.83aust.,1'art.83cust.1,3i4,art.83dust',1i2,afi'86
ust. 1 pkt 10, aft, ;ii'ffi;t z'dnia to rwietnla 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity:

J)u' =Vnto 
, , po=' its+ i" '';) "'1i.^tt2o;;:?*1.: 3i:: 

tirzli

t-6dzkiego

orzeka:

j. zezwoll,i, Gminie Miasto Lod2 na usuniqcie. jednej.sztuki,Sliwy domowej (o ob^wodzie pnia 47 cm'

mierzonym n" *yrotosci 130 
"rl,_=nirorli""t lp,na terenie dziatki-nf 132172 w obrgbie P-9

(we wniosku blgdnie podano oOrqn e-dip;i; 'i Zielonej w-todzi' po wschodniej stronie budynku

mieszkalneg o PrzY ul' ZielonelTT '

2'okre5|i6terminusuniqciadrzewa,wymienionegowpunkciel'dodnia30|istopada2018r.

3. Nie naliczac oplaty za usuntqcie- drzewa, wymienionego. w punkcie 1' na podstawie art 86 ust' 1

pkt 10 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r' o ochronie przyrooy'

4. Uzale2ni6 wydanie zezwole zewa, wymienionego w punkcie 1' od wykonania

przez Gminq Miasto Lod2 nz ego jednej iztuki d-rzewa, nare2qcego do gatunku

jarzqO mqczny, o dobrze wy i"priwidlowo uformowanej bryle korzeniowej oraz

o obwodzie pnta nie mniejszyn na wysoko6ci 100 cm)'

5' 
:i|ffi," wykonania nasadzenia zastqpczego, o kt6rym mowa w punkcie 4, do dnia 31 qrudnia

b) ?"ku#;"iq wykonania nasadzenia zastqpczego'.o kt6rym mowa w punkcie 4' na terenie

dzialki nr 13;ft2 w obrqbie P-9'qt;i Zrel6nej .-Y^,";o=t,po 
wschodniej stronie budynku

mieszkatneg o ptzy ul. Zielonej it,' zgoanie z projektem nasadzefi przedlozonym pzez

wnioskodaw ce wrazz wnioskiem =nui: 
ZZIi.WZM.ZT '50i.1787 '2017 'PS z dnia 11'12'2017 r '

6. ZobowiqzabGminq Miasto N-od2 do przedlo2enia Marszalkowi

o-wyfonaniu nasidzenia zastqpczego' o kt6yi 
1."1"^yi,*

lego' wyt<ona nia, wraz z podaniem nazwy g-?l1I:y"l'fft
(zmterzonego na wysokoSci 100 cm) oraz zalqczeniem ptanu

posadzonego drzewa'

UZASADNlENIE

Dnia 1s12'2017 r do "yf,":ii'x:fl:#iitl3',y#H;5
t7i w obrqbie P-6 PrzY ul' Zielonej

Gminq Miasto Lod2, rePrezentowanE
Miejskiel w Lodzi. W uzasadnieniu

nie nasadzenia zamiennego 1 sztukt
ku dolqczono mapq
iennego na terenle

tej samej nieruchomo6ci, na tra przy ul' Zielonej 77

w t-odzi,



cyjna nr 132/72 przy ul. Zielonej w t_odzi, na terenie
igcia, zlokalizowanajest w obrgbie p_Si, ; .dj;l

Biorqc powyzsze pod uwagq, orzeczonojak w sentencji.

Pouczenie:

do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z2Edaniem
prawa do wniesienia odwolania (art. j 30 S a (odeksu

f, zakazow

y =wterzqt
zwierzqt

8' w przypadku stwierdzenia obecnosci gatunk6w chronionych, ich siedlisk, ostoi bqdz gniazd w trakciewvkonvwania przedmiotowej decyzji, n6tuzy wstrzymae wv.irtf;;;;;";;;r#i'.i9 ,u stosownym



wnioskiem do Generalnego Dyrektora ochrony Srodowiska_bqdz Regionalnego Dyrektora ochrony

Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie prryroOyi, gdy2 niniejsza decyzjJnie jest to2sama z uzyskaniem

zezwolenia na odstgpstwa od zakazow r"*"iitt * "rt. 
sr ust. 1 i-art.52 ust' 1 ustawy o ochronie

przyrodY.
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Radoslaw Mikula
p.o. Zastqpcy Dyrektora Departamentu' Rolniiiwi i ochronY Srodowiska

Otrzvnlqia:
1. Gmina Miasto t-odz

ul. Piotrkowska 104
90-926l-odz

10

94-303 L6d2
2. ala

ffiada2006r.ooplacieskarbowej(tekstjedno|ity:Dz.U.z2o16r,poz'1827)-za|qcznik
do ustawy, cz. lll pkt 44,kol 4' pkt6'


