
            Pabianice, dnia 28.10.2022 r. 

OŚN.6220.03.12.2022    

Postanowienie 

Wójt Gminy Pabianice działając na podstawie art. 113. § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) 

postanawia się co następuje: 

sprostować błędy pisarskie zawarte w wydanej decyzji znak: OŚN.6220.03.11.2022 z dnia 

21.10.2022 r. znajdujące się w orzeczeniu decyzji na str. 2, tj.  

„2. W celu odbudowy równowagi przyrodniczej za usunięte drzewa należy wykonać nasadzenia 

zastępcze według następującej zasady: 

a. za każde drzewo o średnicy do 200 cm - 1 drzewo, 

b. za każde drzewo o średnicy od 201 cm do 300 cm - 2 drzewa, 

c. za każde drzewo o średnicy od 301 cm do 400 cm - 3 drzewa, 

d. za każde drzewo o średnicy powyżej 400 cm - 4 drzewa.” 

– zmienia się na: 

„2. W celu odbudowy równowagi przyrodniczej za usunięte drzewa należy wykonać nasadzenia 

zastępcze według następującej zasady: 

a. za każde drzewo o obwodzie do 200 cm - 1 drzewo, 

b. za każde drzewo o obwodzie od 201 cm do 300 cm - 2 drzewa, 

c. za każde drzewo o obwodzie od 301 cm do 400 cm - 3 drzewa, 

d. za każde drzewo o obwodzie powyżej 400 cm - 4 drzewa.” 

- w pozostałej części decyzja pozostaje bez zmian 

Pouczenie: 

Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za 

pośrednictwem Wójta Gminy Pabianice, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia 

zażalenia wobec organu, który wydał niniejsze postanowienie. Z dniem doręczenia 

oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez stronę postępowania 



postanowienie staje się ostateczne i prawomocne. Postanowienie podlega wykonaniu przed 

upływem terminu do wniesienia zażalenia, jeżeli jest zgodne z żądaniem strony lub jeżeli strona 

zrzekła się prawa do wniesienia zażalenia. 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie. (Odrębny załącznik) 

2. Inwestor poprzez pełnomocnika 

3. Organy opiniujące (3) 

4. a/a 

Do wiadomości: 

1. Tablica ogłoszeń Sołectwa Pawlikowice 

2. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Pabianice 

3. Starostwo Powiatowe w Pabianicach 

 

 

 


