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Rioś.6131,3,32.2ot9 Oborniki Śląskie, 13 lutego 2O2O roku

DECYZJA nr L3{2O2O
Na podstańe art. 155 usta\ily z dńa I4 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania

administracyjnego (tj. Dz.U. z20I8 roku, poz. 2096 ze zmianami), w zwiąku z'art.83 ust. 1

Llstawy zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. zż020 roku, poz.55), po
rozpńrzeńu wniosku Zaruądu Dróg Powiatowych w Trzebnicy z siedzibą ptzy uI. Łącznej
lc, 55Ą2a Oborniki Sląskie reprezerrtowanego przęz Dyreklora Pawła Kńmierczaka
w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Obomik Śląskich tu 124l20t9 z dnia 16 grudnia 2019
roku, znak RiOS.6131 .3.32.2019

BURMISTRZ OBORNXK ŚlłSKICH ORZEKA
zmienić decyzjęwłasną rr 12412019 zdnia 16 grudnia 2019 roku, znak RiOŚ .613I.3.32.ż019
w następujący sposób:

I. Wpunkcie IV decyzji zdania:

,§asadzeniana|eży wykonać do dnia 31 grudnia 2020 roku.
Do dnia 15 stycznia 202l rchlna|eży ńoĘó informację o wykonaniu nasadzeń."

zastąpić zdaniami:

,,Nasadzeniana|eży wykonaó do dnia 31 grudnia 2021roktl.
Do dnia 15 sĘcznia 2aż2 rokunaheży ńożyć informację o wykonaniu nasadzeń."

H. W punkcie V decyzji zdańę:
,,Zezwolenie na usunięcie drzew wydaje się na czas określony, do 31 marca 2020 rck.u..."

zastąpić zdaniem: i

,,Zezwolenie na usunięcie drzew wydaje się na czas określony, do 30 czerwca 2021 roku..."

ilI. Pozostałe waruŃi decyzji nr l24l20l9 z dnia 16 grudnia 2019 roku, znak
RiOŚ.6 1 3 1 .3 .32.2019 pozostaj ą bez zmian.

UZASADNIENIE

W dniu 16 grudnia 2019 roku Burmistrz Obomik Sląskich wydał decyzlę zezwalającą
na usrrnięcie drzew z tęrenu dzińki nr 217lI AM.1 położonej w obrębie geodezyjnym Uraz
i z terenu dzińki nr Ą49l2I1, nr 4481205, nr 323 AM-1 położonych w obrębie geodezyjnym
Rościsławice, gmina Oborniki Śtąskie w zwt:ękuzko|izjąprojektowanej przebudowy drogi
powiatowej nr 1358 D na odcinku Uraz-Rościsławice. W dniu 6 lutego 2020 rokl wpłynął
wniosek o zmianę powyzszej decyzji Burmistrza Obornik Śląskich nr l24l20l9 w zakresie
zmiarty terminu usunięcia drzew orazzmiany terminu wykonania nasądzeń zastępczych.
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Zgodnte z art. I55 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na
mocy której strona nabyła prawo, możę byó w kuZdym czasie za zgodą strony uchylona lub
zmieniona przez organ administracji publicznej, klóry ją wydał jezeli przepisy szczególne nie
sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyĄi i przemawia za tym interes społeczny
lub słuszny interes strony.

NSA w wyroku z dńa 13 września 2002 roku (wyrok NSA w Warszawię z dnia
13.09.2002 r.) I SA 531102, LEX ffi 156834) stwierdził, żę określenie w decyzji
administracyjnej terminu wazności powoduj e, że taka decyzja wygasa z upłlłvem terminu, na
który została wydana. W takim wypadku nie wydaje się decyzji stwierdzającej wygaśnięcie
decyzji określającej termin ważności zęzwoleńa. Jest to zbędne, poniewaz z upłylvem
określonego w decyzji czasu dochodzi ańomatycznie do usrrnięcia jej z obrotu prawlego.
Ażeby zapobiec wystąpieniu tego rodzaju skutku należałoby w postępowaniu
nadrwyczajnym, określonym w art. 155 k.p.a., doprowadzió do zmiany decyzji za zgodą
stron. Jednakże zmiarla w tym trybie może mieó miejsce dopóty, dopóki owa decyzj a znĄduje
się jeszcze w obrocie prawnym.

W zwiąku z powyższym po przeanalizowaniu całości materiału zebranego w toku
postępowania administracyjnego nie stwierdzono przeszkód do zmiarty decyzji ru 12412019
Burmistrza Obornik Śląskich z drńa 16 grudnia 2019 roku, znak-nioŚ.orl1.3.32.20l9
we wnioskowanym zakre sie.

Mając powyzsze na uwadze orzeczonojak w sentencji,

POUCZENIE

1) Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego we Wrocławiu, wniesione za pośrednictwem Burmistrza Obomik
Sląskich w terrninie 14 dni od daty jej doręczenia (art. l27 § 1 i 2 k.p.a. oruz art. l29 §
1 i ż k.p.a.). Niniejsza deeyĄa administracyjna zwolniona jest z opłaty skarbowej
(podstawa prawna: częśó III ust. 44 kol. 4 pkt 6 załącznika do ustawy z dńa 16
listopada 2006 o opłacie skrirbowej DZ. U. z 2016 T. poz. lS-27). Wniesienie
odwołania nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ww. ustawy.

2) Si trakcie biegu terrninu do wniesienia odwołania strona może ztzec się prawa do
wniesieniaodwołania - art. I27 a § 1 k.p.a.

3) Z dńen doręczenia oświadczenia o ztzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania
przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostatecma i prawomocna * art.
I27a§2k.p.a. t

4) W przypadku wymienionym w punkcie 2 i 3 odwołanie słuzyć nie będzie i decyzja h,

stanie się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi oświadczenia o 'i
nzęczeńu się prawa do odwołania art.l07 § | pkt7 k.p.a.

5) DecyĄa podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołana, jeżeli
jest zgodna z żądantem wszystkich stron lub jezeli wszystkie stron}z zrzekły się prawa
do wniesienia odwołania- art. 130§ 4k.p.a.
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Otrąmują:
I.| Zarząd,Dróg Powiatowych w Trzebnicy
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Sporządztła: Monika Wiszriowska, Tel. 71 310-35-19 węw.434


