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DEcYzJA

Na podstawie:

1. ań. 83 ust.1, ań. 86 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody
/tekst jednolity: Dz. U, z 2018 r., poz. 1614 ze zm,l,

2, rozpoządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017r. w sprawie wysokości stawek
opłatza usunięcie drzew i krzewów lDz. U, z2017r., poz. 1330/

w związku z art. 1O4 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania
administracyjnego /tekst jednolity: Dz. U. z2018 r., poz.2O96 ze zm.l - po rozpatzeniu wniosku
Zaządu Dróg Powiatowych, ul, Wrocławska 9, 55-100 Tzebnica z dnia 11.12.2018r. (L. dz.
2086, data wpływu: 11.02,2019r.) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa

oRzEKAM
I. Zezwolić Zarządowi Dróg Powiatowych w Trzebnicy na usunięcie z pasa drogi powiatowej

drzewa wymienionego w tabeli ponizej:

Lp.
Gatunek

drzewa/krzewu

Obwód pnia

[cm]/powierzchn
ia [m2]

Opłata za
usunięcie

drzewalkrzewów
lzł7*

Przyczyna usunięcia

droga powiatowa nr 1328D (dz. nr 144 AM-1 obręb Kaszyce Milickie)

1, Lipa drobnolistna 270 8 100,00 Dzewo posiada
bardzo duźy posusz
w koronie, stwaza
zagrożenie dla linii
wysokiego napięcia
oraz pzebywających
w poblizu ludzi i mienia

ustalone z do Ministl ,a Srodowiska z dnia 3 liaaa ?O17r w snrnwieopłaty u§talone zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Mini
opłat za usunięcie drzew i kzewów /Dz. U. z 2017r., poz. 1 330/

skierowano

lipca wysokości stawek
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ll. Zgodnie z ań. 86 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie pzyrody zwotnić wnioskodawcę zopłaty
za usunięcie drzewa które zagrażabezpieczeństwu ruchu drogowego,

IL Zezwolenie wYdaje się na czas określony do dnia 31 grudnia 2019 r. pod następującymi
warunkami:
a) usunięcia z terenu działki tylko drzewa wskazanego w pkt l niniejszej decyzji;
b) bezwzględnego zachowania środków ostrożności pooczós 'wykónywania 

prac
związanych z usuwaniem drzewa;

c) upoządkowania miejsca wycinki po zakonczeniu prac;

Iil. W czasie trwania okresu lęgowego.ptaków nie nalezy usuwać drzew, na ktorych znajdują
się ich miejsca lęgowe (przed usunięciem drzew należy sprawdzić czy nie znĄauią=ię ń"'nich stanowiska lęgowe ptakow; jeśli na drzewaóh przeznaczónych do usuniecie
zlokalizowane są stanowiska lęgowe ptakow nalezy 

'wstzymać ich usunięcie do
zakończenia okresu lęgowego).

IV. Mając na uwadze obowiązujące pzepisy z zakresu ochrony gatunkowej właścicie| terenu
Pzed PrzYstąPieniem do jakichkolwiek prac powinien OorónJe oglądu zadrzewienia pod
kątem wYstęPowania gatunków objętych ochroną. W szczegolności-istotne jest ewentualne
wYstęPowanie gatunkÓw zwierząt związanych z zadrzewieniami izakrzewieniami
(tj. Ptaków, nietopezy, owadów), w stosunku do których zgodnie z § 6 ust. ,l pkt 7 i 8
rozPorządzenia w sPrawie ochrony gatunkowej zwiórząt ÓUowiązuji' zakazy niszczenia
siedlisk i ostoi będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpóczynku, migracji lub
Żerowania orazniszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd 

-oraz 
innychichronień, Jezeli

wYkonanie Prac związanych z wycinką dzew moźe naruszać zakazy obowiązujące wstosunku do gatunków chronionych, należy od niej odstąpić do czasu uzyst<ania
stosownego zezwolenia.

V. W PzYPadku ujawnienia w trakcie prowadzenia wycinki w obrębie usuwanych zadzewień
gatunków chronionyń roŚlin, zwiezĄ i gzybów; wymienionych w załącmikach do trzech
rozPoządzeń Ministra Środowiska z dnii 16 grudnia 2016r. ń sprawie Óńrory gatunkowej
zwienąt (Dz. U, z 2016r. Poz.2183), z dnia gpażdziernika'2O14r, * spróńe ochrony
gatunkowej roślin (Dz. U. ż 2014r. poz. 1409), z dnia g października 2Óląr. * ,prrrń
ochronY gatunkowej grzybÓw (Dz. U. z2O14r. poz. 't408) nalezy odstąpić od prowadzenia
Prac do czasu uzyskania zezwolenia na odstępstwa od zakazów okreśńnych w ań. 51 ust.,1 pkt 1, 5 i 6 oraz art. 52ust. 1 pkt 1-2, 10, 11 i 1{ustawy o ochronie p,zyńay.

UzAsADNlENlE
Na Podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1,w związkuzarl.83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia

2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2Q18 r,, poz. 1614) Zarząd Drog Powiatowych
wTrzebnicy wystąpił zwnioskiem z dnia 07 lutego 2019 r. (data wpływu: 11.02.2o19r., L.dz.
2086) o wydanie zezwolenia na usunięcie z działki nr 144 AM-1 obręb Kaszyce Milickie jednego
drzewa z gatunku lipa Tilia. Ww. działka jest własnością Skarbu Państwa w imieniu którelo
działaZaząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy.

Działka nr 144 AM-1 obręb Kaszyce Milickie jest własnością Skarbu państwa we
władaniu Zaządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy i w ewidencji gruntow i budynkow oznaczona
jest jako droga (dr). Przedmiotowa droga jest drogą publiczną w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 21 marca 1985r, o drogach publicznych, w związku z powyższym ma zastosowanie art.
83a ust. 2a ustawy o ochronie przyrody - pzedmiotowe zezwoleni podlega uzgodnieniu
z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska,

W mYŚl ań. 83 ust. '1 ustawy z dnia 16 kwietnia 20O4r. o ochronie pnyrody postepowanie
w sPrawie wYdania zezwolenia na usunięcie dzew lub krzewow jest wszczynane na wniosek

,\--/

VJ



/
posiadacza nieruchomości lub właściciela urządzeń, o których mowa w ań. 49 § 41 Kodeksu
cywilnego i zostaje wydane przezwójta, burmistza albo prezydenta miasta.

Na podstawie złożonego wniosku oraz wizji pzeprowadzonej w terenie ustalono, ze
wymienione w pkt l niniejszej decyzji drzewo jest w złym stanie zdrowotnym. Posiada posusz
w koronie i stwarza zagrożenie dla użytkowników drogi oraz osób i mienia przebywających
w poblizu drzewa,

Podczas oględzin wizualnie nie stwierdzono występowania gatunkow chronionych
w obrębie drzew, w tym na pniach, w ich koronach oraz w obrębie systemu korzeniowego
w zasięgu korony dzewa (art. 83c ust. 1 ustawy o ochronie przyrody).

Na podstawie ań. 86 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie pruyrody zwolniono wnioskodawcę
z opłaty za usunięcie dzew które zagrażająbezpieczeństwu ruchu drogowego.

Projekt niniejszej decyżli, zgodnie z ań. 83a ust. 2a ustawy z dnia 16 kwietnia 2QO4r.
o ochronie przyrody przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
celem uzgodnienia. W związku z faktem, iz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we
Wrocławiu w terminie 30 dni od dnia otzymania projektu niniejszej decyzji nie wyraził
stanowiska, zezwolenie uznano za uzgodnione (art. 83a ust. 6 ustawy o ochronie pzyrody),

Po pzeanalizowaniu całości materiału zebranego w toku pzeprowadzonego
postępowania administracyjnego nie stwierdzono przeszkód do wydania zezwolenia we
wnioskowa nym przez stronę zakresie.

Otrzvmuia.----^--
{!) Zarzad Dróg Powiatowych

ul. Łączna 1c
55-100 Tzebnica;

2. ROś a/a.

PoUczENlE

Od niniejszej decyzji słuzy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy ,1, 50-,153 Wrocław za pośrednictwem
Burmistrza Gminy Zmigród, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a§1 k.p.a.).

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do
wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna (art. 127a §2 k,p.a.).

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jezeli jest zgodna
zżądaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly się prawa do wniesienia odwołania
(ań. 130§4 k.p,a,).

Usunięcie roślin po terminie określonym w orzeczeniu niniejszej decyzji traktowane będzie jak
u su n ięcie drzew l krzewów bez wym aga nego zezwolen ia,

Zwolnione z opłaty skarbowej - cz. lll ust, 44 kol, 4 pkt 6 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r,
o opłacie skańowej (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1044 ze zm.)
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ź. wiesław krąs/ Kierwvnk Refe.rafu ńołrictlła
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