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Na podstawie art. 83 ust. 1, art. 83a ust. 1, art. 83c ust. 1 i 3, art. 83d ust.
1 i 2, art. 83f ust. 1 lit. a i ust. 2 art. 86 ust. 1 pkt_10, art. 90 ust. -2 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) oraz art. 104 i art. 105 §
1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Zieleni Miejskiej,
z siedzibą przy ul. Trzebnickiej 33, 50-231 Wrocław, z dnia 15 października 2019 r.,
znak: DZZ.410.24.2019.4.LŚ, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew, z terenu
nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 8/7, AM-40, obręb Żerniki, położonej przy
ul. Rumiankowej we Wrocławiu, ktorej właścicielem jest Gmina Wrocław,

orzekam

I. Zezwalam Gminie Wrocław, działającej poprzez Zarząd Zieleni Miejskiej, z siedzibą
przy ul. Trzebnickiej 33, 50~231 Wrocław, na usunięcie bez naliczania opłaty
nw.drzew z terenu nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 8/7, AM-40,
obręb Żerniki, położonej przy ul. Rumiankowej we Wrocławiu, której właścicielem jest
Gmina Wrocław:
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1 Lp. = Nrinwent. Obwodpnlana wys.130 cmNazwa gatunkowa
1 2 _L 4 5

l ll D.ZZM.58964 Topola b|ała 87+5Ü cm
V Z (591]l (_Po¿oulus,olbo)

D.zźM.s:92s T |j 2. °'°°a52a'"a 159+1s3 cm
L Å (393]' (Populus cdnescens)

o.zzM.āE9_2ß3. ,
(395,

Topola szara
(Populus conescens)

l D.zzM.ßiśšš Klon jesionolistny Z

82 CIT!

, 4. _ 2
l (444,l , (Acer negundo) 6Ü+47+45+ 8 cm

V 5' « D.ZZM.62152 Topola szara 73cm
± (394) _ (Popuius conescens) __
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Określam termin usunięcia drzew wymienionych w punkcie I. do dnia 30 kwietnia 2021 r.

. Zezwolenie na usunięcie drzew, o ktorych mowa w punkcie l. uzależniam od zastąpienia
_ ich innymi drzewami, do wykonania przez Zarząd Zieleni z Miejskiej, 2 siedzibą przy

u|.`Trzebnickiej 33, 50-231 Wrocław, zgodnie ze sztuką--_ogrodniczą na terenie obrębu
Karłowice we Wrocławiu, w terminie do dnia 30 kwietrfia 2021 r. według poniższego
zestawienia: '
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Lp' inw.; Nazwa drzewa Ilość sztuk Parametry
i"1 2 a ' 4' "' " 5'

1 1 y Lipa drobnolistna 3 i~«1a±a-isizz|‹‹sł|‹;.zrz|<i,
. (Tjlia Cgrdata Mill) _ obwód pnia na wys. 100 cm:

min. 8-10 cmi co _ . .- I Klon polny Materiał szkołkarskl,
2. 2 _ 3 V obwod pnia na wys. 100 cm: ,i 1 1 (Acer campestre L.) Ż min_8_1Ü cm

Brzoza b mdawkowata Materiał szkółka rski,
3 I " obwód pnia na wys. 100 cm:. 3 2Ł (Betuia penduia Roth) mm ,HU cm

. D b 5 ułkow Materiał szkółkarski, =
4 ' 4 i ą zl/p V 2 l obwód pnia na wys. 100 cm:` . (Quercus robur L.) - mm 3__1Ü cm

Razem: 10 szt. drzew

Zobowiązuję Gminę Wrocław, działającą poprzez Zarząd Zieleni Miejskiej,
z siedzibą przy ul. Trzebnickiej 33, 50-231 Wrocław, do pisemnego poinformowania
tutejszego organu o dacie i miejscu wykonania nasadzeń zastępczych wskazanych
w punkcie III. (w tym na dołączonej mapie) w terminie 7 dni od ich wykonania.
Po 3 latach od dnia upływu terminu wskazanego w punkcie III. na wykonanie nasadzeń
zastępczych tutejszy organ wyzraczy termin oględzin posadzonej zieleni (z udziałem
Strony), celem potwierdzenia, czy zachowała ona żywotność.

Umarzam postępowanie administracyjne dotyczące usunięcia nw. drzewa z terenu
nieruchomości będącej własnością Gminy Wrocław, oznaczonej jako działka o nr ewid.
8/7, AM-40, obręb Żerniki, zlokalizowanej przy ul. Rumiankowej we Wrocławiu,
ponieważ wnioskowane do usunięcia drzewo uległo wywrotowi:

W T 055 (M53 Z “T oßwódpñm
Ż Lp. Z Nr inw. 1 Nazwa gatunkowa Ê na wys. 130 cmT drzewa/krzewu

1 " _ 3 _ 4
D.ZZlVl.62337 Robinia akacjowa 88+35 cm

1 (565) (Robinia pseudoacacia) 1 yy Å

Uzasadnienie

Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej, z siedzibą przy ul. Trzebnickiej 33, 50-231
Wrocław, z dnia 15 października 2019 r., znak: DZZ.410.24.2019.4.LŚ, Marszałek
Województwa Dolnośląskiego wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania
zezwolenia na usunięcie drzew, z terenu nieruchomości oznaczonej jako działka
nr ewid. 8/7, AM-40, obręb Żerniki, położonej przy ul. Rumiankowej we Wrocławiu, której
właścicielem jest Gmina Wrocław. .

Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Trzebnicka 33, 507231 Wrocław, jest jednostką
organizacyjną Gminy Wrocław na podstawie Uchwały |\i‹r*L|V/1565/10 Rady 'Miejskiej
Wrocławia z dnia 9 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Zieleni
Miejskiej. - - ii
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Na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55) - zwanej dalej ustawą o ochronie przyrody - organem właściwym do
wydania zezwolenia jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego. ' -

Przedmiotowy wniosek spełnia wymagania określone w art. `83b ust. 1 ustawy
o ochronie przyrody. Strona występuje z wnioskiem o 'wydanie zezwolenia na usunięcie
drzewa z terenu nieruchomości z uwagi na ich zły stan sanitarny oraz zagrożenie
dla bezpieczeństwa ludzi i mienia w istniejących obiektach budowlanych.

W dniu 29 października 2019 r. przeprowadzono oględziny drzew wnioskowanych
do usunięcia (protokół w aktach sprawy). W obrębie drzew nie stwierdzono gatunków
chronionych oraz gniazd ptasich. Drzewo o nr inw. D.ZZM.58964 (591) z gatunku Topola
biała (Popułus alba) jest drzewem dwupiennym o obwodzie pni wynoszących 87+50 cm
(mierzonych na wys. 130 cm). Drzewo jest w złym stanie fitosanitarnym. W odziomku
zanotowano ubytek tkanki drzewnej. Brak widocznych przypór co może prowadzić do
wywrócenia się drzewa. Drzewo odchylone od pionu o ok. 20°. Posusz gałęziowy rzędu
45 %. Drzewa o nr inw. D.ZZM.61925 (393), D.ZZM.61926 (395), D.ZZM.62152 (394)
z gatunku Topola szara (Popułus canescens) o obwodach pni wynoszących kolejno w cm:
159+153, 82 i 73 (mierzonych na wys. 130 cm) są drzewami w złym stanie fitosanitarnym.
Drzewa odchylone w pionie w granicach 10-15°. Brak oznak chorobowych na pniach.
Posusz gałęziowy w granicach 20-50 %. Obecność jemioły w koronie drzewa. Drzewo o nr
inw. D.ŻZM.61968 (444) z gatunku Klon jesionolistny (Acer negundo) jest drzewem
czteropiennym o obwodach pni wynoszących w cm: 60+47+45+28 (mierzonych na wys.
130 cm). Przedmiotowa roślina jest w złym stanie" sanitarnym. Dwa z pni drzewa są
odchylone w pionie o 35”. Posusz gałęziowy w granicach 65 %.

W związku z powyższym na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 10 ustawy
o ochronie przyrody organ udzielił zezwolenia na usunięcie drzew wskazanych w punkcie
I. sentencji decyzji oraz nie naliczył opłaty, gdyż nie nalicza się opłaty za usunięcie drzew
w przypadku, gdy nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza
nieruchomości. _ _ I

Celem przywrócenia równowagi przyrodniczej, walorów krajobrazowych
jak i funkcji ozdobnych na danym terenie, w związku z przeznaczeniem do usunięcia
drzew ujętych w punkcie I. sentencji decyzji, mając na względzie potrzebę odnawiania
składników przyrody, w myśl art. 83c ust. 3 i 4 ustawy o ochronie przyrody - organ
w punkcie Ill. sentencji decyzji zobowiązał Stronę do nasadzeń zastępczych.

W punkcie Ill. sentencji decyzji na podstawie art. 83d ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy
o ochronie przyrody określono liczbę drzew do posadzenia, a także termin wykonania
nasadzeń zastępczych. W punkcie IV. sentencji decyzji zobowiązana Stronę do pisemnego
poinformowania tutejszego organu o dacie imiejscu wykonania nasadzeń zastępczych.
W przypadku, gdy posadzone drzewa nie zachowają żywotności po 3 latach od dnia
upływu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na wykonanie nasadzeń zastępczych, lub
przed upływem tego okresu, z przyczyn zależnych od posiadacza nieruchomości, organ
właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew nakłada ponownie w .drodze decyzji
obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych - zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy o ochronie
przyrody.
i Na podstawie art. 83d ust. 1 pkt 7 ustawy o ochrořiie przyrody określono termin
usunięcia ww. drzew do dnia 30 kwietnia 2021 r. Niezbędną wycinkę prowadzi
się w okresie od dnia 16 pażdziernika do końca lutego. Wykonywanie prac dotyczących
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usuwania drzew poza tym okresem prowadzi się wyłącznie po uzgodnieniu ze specjalistą
przyrodnikiem, np. ornitologiem lub chiropterologíem. Z przepisów prawa wynika,
że w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych 'ochroną ścisłą lub częściową
zgodnie z § 6 ust. 1 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia2016
r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2138 z późn. zm.)
obowiązuje zakaz m.in. niszczenia siedlisk i ostoi, jak i niszczenia, usuwania lub
uszkadzania gniazd. Informuję jednocześnie, że zgodnie z art. 56 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy
oochronie przyrody zezwolenie na-czynności podlegające zakazom wydaje regionalny
dyrektor ochrony środowiska na obszarze swojego działania, w przypadku braku
rozwiązań alternatywnych, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla dziko występujących
populacji chronionych gatunków zwierząt.

Na podstawie 83f ust. 1 pkt 14 lit. a i ust. 2, ustawy o ochronie przyrody umorzono
postępowanie administracyjne dotyczące drzewa wymienionego w punkcie V. sentencji
decyzji, gdyż przedmiotowe drzewo stanowi wywrot. Informacja o usunięciu wywrotu
drzewa, wraz z dokumentacją zdjęciową została przekazana za pośrednictwem pisma
Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu, z dnia 3 grudnia 2019 r., znak:
DP|R.611.43.2019.LŚ, L.dz. 48712019, w związku z powyższym orzeczono jak w punkcie V.
sentencji decyzji.

Decyzja niniejsza jest zwolniona z opłaty skarbowej zgodnie z załącznikiem - część
lll, poz. 44, pkt 2, ppkt 6 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).

Pouczenie

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, za pośrednictwem
Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Wydział Środowiska, ul. Walońska 3-5,
50-413 Wrocław, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publiczrej oświadczenia o zrzeczeniu się
prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się
ostateczna i prawomocna.

Decyzja Dodlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania,
jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa
do wniesienia odwołania.
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2. DÜW-S - aa

-lă'








