
BURMISTRZ GMINY PRUSICE

Skie rily.;3;19, Prusice, dnia 1I.04.2019 r.

oŚ.ot:t.:ą.20t9

DECYZIA

Napodstawię art.2 ust. 1 pkt.9, art.83 ust. 1pkt. 1, art.83aust.l , art.83dust.l, oraz
art. 86 ust. 1, pkt.6 w zvviązkuzart.9l pkt.4 ustawy zdńa 16 kwietnia 2004r. o ochronie
pruyrody (tj.Dz.IJ.z2018t.,poz.t614.),orazart.l04, 105 §1, 107Kodeksupostępowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 201,6 t, poz. 23, z późr'.zm.), po rozpatrzeńu wniosku
Zarząda Dróg Powiatowych w Trzebnicy z dnia 02.04.2019 r. w sprawie wydania
zem.lolęńa na ustrnięcie drzew i krzewów rosnących na dzińkachnr 31212 obręb Skokowa,
ttt262 obręb Strupina, nr 452 i 481 obręb Górowo.

oRZEKAM

I. UmorzyĆ na podstawie art. 105 §l Kodeksu postępowania administracyjnego jako
bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie usunięcia wskazanych we wniosku Zanąda
Dróg Powiatowych w Trzebnicy:

1) drzew z gatunku robinia akacjowa o obwodach pni mierzbnych na wysokości
5 cm: wynosi 32 cm,30 cm rosnących na dzińce nr 262 obręb Strupina, których
obwód pni mierzony na wysokości 5 cm nie przelłacza 65 cm - afi.83f ust.l
pkt3 lit. b ustawy o ochronie przyrody;

2) drzew z gatunku dąb szypułkowy o obwodach pni mierzonych na wysokości 5 cm
wYnosi: 30 cm, 40 cm,32 cm,30 cm, 30 cm, 31 cm, 30 cm, 42 cm rosnących na
dzińcę nr 48lobręb Górowo, których obwód pni mierzony na wysokości 5 cm nie
przekracza5O cm - art. 83f ust.1 pkt. 3 lit. c ustawy o ochronie pnyrody;

3) drzew z gatunku śliwa o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm
wynosi: 32 cm,30 cm rosnących na działce nr 481 obręb Górowo, na które nie
uzyskuje się zgody - ań. 83f ust.1 pkt.5 ustawy o ochronię przyrody;

4) drzew z gatunku jabłoń domowa o obwodach pni mierzonych na wysokości 130
cm wynosi: 135 cm, l28 cn,108 cm,95 cm,94crt,48 cm, 110 cm, 148 cm,
rosnących na dzińce nr 481 obręb Górowo, na które nie uzyskuje,się zgody _ art.
83f ust.1 pkt.5 ustawy o ochronie przyrody; 
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drzew z gatunku wierzba o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 5 cm
wynosi: 54 cm rosnących na dziaŁce nr 481 obręb Górowo, których obwód pni
mierzony na wysokości 5 cm nie przehłacza 80 cm - art. 83f ust.l pkt. 3 lit. a
ustawy o ochronie przyrody; ,
drzew z gatunku dąb szypułkoovy o obwodach pni mierzonych na wysokości 5 cm
wynosi: 43 cm rosnących na .dzińcę tu 452 obręb Górowo, których obwód pni
mierzony na wysokości 5 cm nie przekłacza 80 cm - art. 83f ust.l pkt. 3 lit. a
ustawy o ochronie przyrody;
krzewów gatunku dzika róża o powierzchni 8 m', 2 m', 8 m2 omz krzewów
gatunku tarnina o powierzchni 8 m" rosnących na dzińcę nr 452 obręb Górowo,
krzewów które rosną w skupiskach o powierzchni do 25 m2 - art.83f ust.l pkt. 1

ustawy o ochronie prryrody;
drzew z gafunku wierzba o obwodach pni mierzonych na wysokości 5 cm wynosi
37 ctt,35 cm, 35 cm, 34 cm, 32 cm,32 cm, 34 cm, 32 cn,32 wt,32 cm,
rosnących na dzińcę ttt 452 obręb Górowo, których obwód pni mierzony na
wysokości 5 cm nie ptzekłacza 80 cm - art. 83f ust.l pkt. 3 lit. a ustawy o
ochronie przyrody;

il. Zezwo|ićZarządowi Dróg Powiatowych w Truebnicy nausunięcie:
1) krzewów gafunku ńerzba, klon zwyczajny, dąb szypułkowy, robinia akacjowa o

powierzchni2660 m2 rosńących na działcenr 3l2l2 obręb Skokowa.
2) Wzewów gatunku ńerzba, klon zwyczajny, dąb szypułkowy, tarnina, robinia

akacjowa o powierzchni 9780 m2 rosnących na dzińcę nr 262 obręb Strupina.
3) krzewów gatunku wierzba, klon zwyczajny, dąb szypułkowy, tarnina, głóg,

robinia akacjowa o powierzchni 135 m2 rosnących na działcę ttt 452 obręb
Górowo.

4) kszewów gatunku wierzba, klon zwyczajny, dąb szypułkowy, tarnina, Eóg,
robinia akacjowa o powierzchni 780 m2 rosnących na dzińcn nr 481 obręb
Górowo.

III. Na podstawie ań. 86 ust. l pkt. 6 w/w ustawy nię nńiczać opłatzausunięcie:
o drzew lub krzewów w zńązku z przebudową dróg publicznych lub linii

kolejowych;
T,I. Zezwolenie wydaje się na czas określony do dnia 31 grudnia 2020 r. pod

następuj ącymi warunkami :

1. Usunięcia drzew i krzewów wymienionych w niniejszej decyzji,
2. Bezwzględnego zachowania środków ostrożności podczas wykonywania prac

związanych z usuwaniem drzew i krzewów,
Uporządkowania miejsca wycinki po zakohczeniu prac, l)

5)

6)

7)

8)

J.

4. nla
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czv nie wvstepuia gniazda ntasie. ieśli w obrebie drzew nrzeznaczonvch do
usuniecia zlokalizowane sa stanowiska lęgowe ntaków należv wstrzvmać
usuniecie drzew do zakończenia okresu legowego.

5. Usunięcie dtzew bez wykonanip waruŃów określonych niniej szą decyzją będzie
uznane zavłycięcie drzew bez wymaganego pozwolenia.

V. Mając na uwadze obowiązujące przepisy z zakłesu ochrony gafunkowej właściciel
terenu ptzed przysĘpieniem do jakichkolwiek prac powinien dokonać przeglądu
zadtzewięń pod kątem występowania gatunków objętych ochroną. W szczególności
istotne jest ewentualne występowanie gatunków zvłierząt zwlęanych zadrzewieniami i
zal<rzęwięriami ( tj. ptaków, nietoperzy, owadów) w stosunku do któryó zgodnie z § 6
ust. 1 pkt. 7 i 8 rozpotządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zńerząt obowiązują
zakazy ńszczęńa siędlisk i ostoi będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych,
odpoczynku, migracji lub zerowania otaz niszczeńa, usuwania lub uszkadzarlia gńazd
oraz innych schronień. Jeżeli wykonanie prac związanych z wycinką drzew morze
naruszaĆ zakazy obowiązujące w stosunku do gafunków chronionych, należy od niej
odstąpić do czasu uzyskania stosownego zezwolenia.

VI. W przypadku ujawnienia w trakcie prowadzenia wycinki w obrębie usuwanych drzew
i krzewów gafunków chronionych, tj. roślin, z-wierząt i grzybów wymienionych
w załącznkach do trzechrczpotządzeń Ministra Środowiska: z dnia 6 pńdziemika2014
r. w sprawie ochrony gatunkowej z:wierząt ( Dz.U. z 2014 t. poz. 1348) z dnia
9 pńdziemika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin ( Dz.U. z 2014 poz. 1409),
z dńa 9 pńdziernika 2014 w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. z 2014 r. poz.
1408) należy odsĘpić od prowadzeńaprac do czasu uzyskania zezwoLeńana odstępstwa
od zakazll określonych w art. 51 ust. 1 pkt l, 5 i 6 oraz art. 52 ust 1

pkt1,-2,10, 11 i 14 ustawy o ochronie przyrody.

UZASADNIENIE

W dniu a3.04.2017 r. do Burrrristrza Gminy Prusice wpłynął wniosek Zaruądu Dróg
Powiatowych w Trzebnicy o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów rosnących na
dzińkachnt 3I2l2 obręb Skokowa, nr 262 obręb Strupina, nt 452 i 481 obręb Górowo.

W myŚl art. 83 ust. 1 ustawy z dniaz dńa 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U.
z 2018 r., poz. 2134 z późn. zml614.) postępowanie w sprawie wydania zęzwolelia na
usunięcie drzęw lub krzewów jest wszczynane na wniosek posiadacza nieruchomości lub
właściciela lub właściciela urządzeń o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego i
zostaje wydana ptzezwójtą burmistrza albo prezydenta miasta.

Po przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie w dniu 10.04.2019 r. dokonano obmiaru
obwodów pni drzew i powierzchni krzewów rosnących na działkachnr 31212 obręb Skokowa,
nr 262 obręb Strupina, nr 452 i 481 obręb Górowo zgodnie ze złożonymwnioskiem.
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Podczas wizji lokalnej w terenie i po dokonaniu pomiarów stwierdzono, że większość drzew i
krzewów ujęĘch we wniosku nie wymaga wydania zęzwolęnia na ich usunięcie, dlatego też

w tej części zostało umorzone postępowanie administracyjne.

Wydano zgodę na wycięcie części krzeliów zgodnie zpkt.Il niniejszej decyzji.

Przedmiotowe drzęwa i krzew wyznaczone do wycinki będą usunięte w zńązku z

przebudową drogi publi cznej.

W związku zpowyZszym na podstawie art. 86 ust.l pkt. 6 ustawy z dńa 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t1. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614.), nie nalicza się opłaty za
usunięcie przedmiotowych drzew.

Organ właściwy do wydani a zezv,ło|ęnia na usunięcie drzew 1ń krzewów z tgrenu

nieruchomości przed jego wydaniem dokonuje oględzin w zakresie występowania w obrębie

zadrzęńęft gatunków chronionych w obrębie zadrzęńeń nie stwierdzono dziko
występuj ących gafunków chronionych roślin, grzybów i zvńeruąt.

Po przeanaLizowaniu całości mateńału w toku przeprowadzonego postępowania

adminisfiacyjnego orzęczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Prusice do

Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wroclawiu w terminie 1,4 dni od daĘ
doręczenia decyzji.
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1. ZarządDróg Powiatowych w Trzebnicy,u|.Łączna lc, 55 - 100 Trzebnica.

2. a/a.
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