














WoS.613.00204.2014 Gliwice, dnia 2 lutego 2015 roku

Decyzja

Na podstawie:
- art, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

(tekst jednolity z 2013 r. poz.267)
- art. 83 ust. i i 3, art. 84 ust. 1 - 4, art. 85 oraz art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 t.

o ochronie przyrody (Dz. U. z2013 r. poz.627 z późn, zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Pani MałgorzaĘ Dorabiała
w knurowie

Dyrektora Złobka Publicmego

orzekam

I.1. zezwolić złobkowi publicznemu w knurowie na usrrnięcie drzew zIokalizowanych na
działce nr 3537/58 w Knurowie_
Wykaz drzew ptzeznaczonych do usunięcia stanowi Załącznik nr 1 dołączony do
niniejszej decyzji.

2. Termin usurrięcia drzew - gdy decyzja stanie się ostateczna do 31.03,2015 r.

II. Naliczyó złobkowi publicmemu w knurowie opłatę za usrrnięcie drzew wymienionych
w zńąsznilłt w 1 dołączonym do niniejszej decyzji zgodnie Rozporządzeniem Ministra
Srodońska z dńa 13 pńdziemika 2004 r. w sprawie stawek opłat dia poszczególnych
rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. Nr 228 poz.2306 z 2004 r. z późn. nrl.) orń z dńa
24 pńdńemika 2014 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz
stawek kar za uiszczeńe zieleni na rok 2015 (M.P. poz. 958 z20l4r.) w wysokości
podanej w Załączńku nr 2 dołączonlłn do niniejszej decyzji.

ilI. odroczyó na okres 3 lat od dnia wydania decyzji termin uiszczeni a opłaĘ naliczonej
w zńączlltku nr 2 dołączonym do nini ejszej decyzji w 

'"ilęk..l 
z zastąpieniem usuniętycń

drzew w ilości wskazanej w pkt V.2.
Iv, w przypadku, gdy posadzone drzewa nie zachowĄ żywotności w okresie do 3 1at od

dnia posadzenia, Żłobek publiczny w knurowie jest obowiązany do uiszczenia opłaty
naliczonej w Załączńku nr 2 niniejszej decyzji na konto:

Urzqd Miasta Knurów
GETIN N)BLE BANK S.A.
Nrkontabankowego78 l560 ]081 2121 0517 3581 0002

V. Zobońązać Złobek Publiczny w Knurowie do:
1. przeprowadzenia wyciŃi drzew poza okresem lęgowym ptaków i po wylocie młodych

z_gniazda, chroniąc maksymalnie siedtsń ptaiOw i otacĄąrą ziieleń.
W przypadku, gdy rcalizacja inwestycji będzie ńązńa .ię 

",r*u.""oiem 
zakazów

obowiązujących w stosunku do gatmków objętlch oóhrorrą, przeprowadzenie
planowanych czynności może nasĘpió dopiero po ,óit*i" stosońe§o zizwoleńa na
odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków c'hronionych, na p*odstawie art. 56
ustawy o ochronie przyrody. właściwy organ może wdać zezwolenie, :,eżeli zostaną
spełnione wszystkie przesłanki do jego wydania, ponadtó, jezeli wycinka przedmiotowej
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zieleni nie jest możliwa do zrealizowania poza okesem lęgowym ptaków należy
przeprowadzió ją pod ścisłym nadzorem omitologa.

Dokonania nasadzeń zastępczych w ilości 1 sż. drzewa za kńde drzewo przeznaczole
do usunięcia (po uwzględnieniu liczby pń - 62sź.) o równoważnej wartości
przyrodniczej. Nasadzeń naleZy dokonaó w terminie do 31 grudnia 2015 t. na terenie tej

samej działki.

Pisemnego przedłożenia w Wydziaie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Stalostwa Powiatowego w Gliwicach informacji na temat wykonania nasadzeń w tym:

terminu, miejsca, Liczby tgatunku nasadzonych drzew, w terminie 14 dni od jego

wykonania,

Pisemnegó przedstawienia informacji dot. starru nasadzeń drzew w związku
z odroczeniem w pkt III niniej szej decyzji, w terminie miesiąca przed upływem terminu
odroczenia.

uzasadnienie

Wnioskiem, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 27 .|0 .ż0I4 r . znak
ZPlMDl}71ll0l2014 uzupełnionym dnia 11.11.2014r. Pani Małgorzata Dorabiała - Dyrektor
Złobka Publicznego w Knurowie zwrócił się o usunięcie drzew zlokalizowarrych na działce nr

3537158 w Knurowie. Wykaz drzew ptzeznaczonych do usrrnięcia stanowi Załącznik nr 1

dołączony do niniej szej decyzji.
Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono, że nieruchomośó gruntowa,

na łlórej znajdttją się wnioskowane do usurrięcia drzewa stanowi własność Gminy Knurów,
która oddała złobkowi publicznemu w knurowie w trwały zarząd część niezabudowanej
nieruchomości komunalnej na któĘ zlokalizowane są przedmiorowe drzewa przeznaczone do

usurrięcia.
W toku postępowania wyjaśniającego dnia 12.1t.2014 r. przeprowadzono oględziny

w terenie podczas, których ustalon o, żę dłzewa wyszczególnione w Zńączńkll t 1

dołączonym do niniejszej decyzji zlokalizowane są na dzińce t 3357/58 w Knurowie,
Przedmiotowa zieleń ptznznaczona jest do usunięcia w zvłiązkl z planowaną inwestycją tj.

budową żłobka.
Zgodnie z zapisami w plotokole z dńa 12.1I.2014 r. termin usurrięcia dłzew - gdy

decyzja stanie się ostateczrra - do 3i.03.2015 roku.
Zostaną dokonane nasadzenia zasĘpcze w ilości 1 sź. drzewa za kńde dtzewo

przeżnaczone do usunięcia (po uwzględnieniu liczby pni - 62 sź.) o równowaźnej wartości
przl,rodniczej, Nasadzeń naleĄ dokonać w terminie do 31 gnrdnia 2015 r. na terenie tej

samej działki.
W związku z planowanymi nasadzeniami odroczono na okres 3 lata od dnia wydania
zezwolenia termin uiszczenia opłaty.

W trakcie oględzin w terenie nie stwierdzono występowania w obrębie zadłzeńeń
gatuŃów chronionych.

W uzgodnieniu z wnioskodawcą skorygowano ilości i obwody drzew przemaczonych
do usunięcia.

Zgodnle z art. 83 ust.l ustawy z dnia kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U,
z 2073 r. poz. 627 z późn. zm.) usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może
nastąpić, z zastrzężeńeń ust. 2 ila, po uzyskaniu zezwoleńa wydanego przez wójta,
burmistrza albo prezyóenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Dla wycinki drzew
prowadzonej na nieruchomości będącej własnością gminy zgodnie zart.90 w/w ustawy
właściwym do wydania niniejszej decyzji jest starosta,



_ 
Powołując się na art..83 urt. S u.i o ochronie ptzytodywydanie niniej szego

zezwoleńa może być uzaiężnione od przesadzenia drzęw lub-krźewów w miejsce *ri-urr"
przez wydającego zezwolenie albo zasĘpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie
nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.

Zgodnie z ut. 84 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody organ właściwy do wydania
zęzwolęńa na usunięcie drzew lub krzewów odracz4 na okrei 3 lat od ania w}dania
zezwoleńa, termin uiszczeni a opłaĘ za ich usrrnięc ie, jeżeti zezwolenie p.".*id.,j"
przesadzenie ich w inne miejsce lub zasĘpienie innymi dtzewami lub krzewami.

stosownie do art. 85 ustawy o ochronie przyrody, zgodńe z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dńa 13 pńdziemtka źooł r. * .p.a-ie stawel opłat dla
poszc^zególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. Nr 228 por.23o6 z2004t, z późn. zm.)
oraz obwieszczeniem Ministra Środowiska z dńa 24 pńdziemika 2014 r. w sprŃie stawek
opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar zi zniszczeńe zieleni na rok 2015 (M.P.
poz. 958 z2014r,) w wysokości podanej w tabeli w Zńączńku rn 2 dołączonym do
niniejszej decyzji.

Na podstawie art. 104 § 1 kpa orgarr administracji zńatvłia sprawę poprzez wydanie
decyzji.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono orzecjak w sentencji.

pouczenie

od_ niniejszej decyzji sfuĘ odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego
w katowicach za pośrednictwem starosty Gliwickiego w ierminie 14 dni od daty .Jej
otrz}rynania,

Niniejsze zezwoleńe ńe zwalńa z obowiązku przestzegańa zakazów określonychw rozporządzeniach Ministra Środowiska w sprawie óchrony gatunkowej roślin (Dz, u.
z 2014 t. poz. 1409), w sprawie ocbrony gatunkowej zńeruąt ęńz. U. z ZÓru,. poi. t:ła;
oraz w sprawie ochrony gatunkowej gtzybów (Dz. tJ . z 2014 r. poz. 1408).

Ołzvmuia:
1, Pani MĄorzata Dorabiała

Złobek Publiczry w Kurowie
ul. Lotników 3, 44-196 Knurów

2. Urąd Miasta Krrurów
ul. F, Ogana 5, 44 - l90 Knurów

3. WoŚ ła
Decyzja zwolniona z opłaĘ skarbowej zgodnie z art.
o opłacie skarbow ej {Dz.I} . z 2014 poz. 1628).

7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r,



Załączniknr l

Lp.

Gatunek Obwód pnia
mierzony na

wysokości 130 cm
Icnl

Nazwa polska Nazwa lacińska

1 2 3

1 dąb szypułkowy Q.uercus robur 290
2a

topola osika Populus tremula

39

2b 32

2c ż3
J topola osika Populus tremula 26
4a

czeremcha późna prunus serotina

29
4b 32

4c 25

4d ź)
5a

czercmchapóźna prunus serotina

ż0
5b 17

5c 23

5d ż2
6a

czetemcha późna prunus serotina
25

6b 28

6c żl
7a

czeremcha późna prunus serotina

30
7b 25

7c 29
,1d

21
'7e 29
"1f 24
7cł 30

8a

czercmchapóźna prunus serotina

20
8b 19

8c 19

8d 24
8e 17

8f 19

8g 22
8h 18

9a
topola osika Populus tremula

38
9b Jl
10a

topola osika Populus tremula
35

10b 26
11 topola osika Populus tremula 38

12 topola osika Populus tremula ,)
13 topola osika Populus tremula 24



Salix caprea

dąb szyprlkowy
Quercus robur

topola osika Populus tremula

Populus tremula
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Gliwice, dnia 25 marca2015 roku

6+ nl(
a)rsrl I t lJ'-'l\rtlg

olecyz.lł Ęu,,łt,Ą

Na podstawie art. 155 usta\ły z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowani
administracyjnego (tekst jednolity Dz, U. z 2013 roku poz. 267 z póżn. zm) w
rozpatrzenia wniosku Dyrektora Zlobka Publicznego w Knurowie w sprawie
decyzjt z dnia 2 lutego 20 1 5 roku znak WOS.6 l 3.00204.20 1 4

, orzekam

na wniosek strony zmienió decyzję Starosty Gliwickiego z dnia 2lutego 2015 roku
znak WoŚ.6 1 3. O02O 4.20 1 4 w następuj ący sposób:

I. zmienić brzmienie pkt I.2.:

zamiast:

,,Termin usunięcia drzew - gdy decyzja stanie się ostateczna do 3I.03.2015 r."

zmienia się na:

,,Termin usunięcia drzew - gdy decyzja stanie się ostateczna do 31 marca 2016 roku"

II. Pozostałe waruŃi decyzji znak WoŚ.ot:.oozoą.zot 4 z dnia Zlutego 20i5 roku
wydanej przez Starostę Gliwickiego pozostawić bez zlntan.

uzasadnienie

Niniejsza decyzla została wydana na wniosek Pani Małgorzaty Dorabiała Dyrektora
Złobka Publicznego w Klurowie, w którym wniesiono o zmianę obowiązującej decyzji
Starosty Gliwickiego z dnia 2lutego 2015 roku znak WoŚ.613.00204.2014.
Wniosek dotyczy zmiany terminu zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych na działce
nt 3537l58 w Krrurowie.
Zmiana spowodowana jest długotrwĄm oczekiwaniem na wydanie pozwolenia na budowę
złobka.
Pozostałe waruŃi decyzji pozostaj ąbez zrlian.
Treść orzeczenia niniejszej decyzji wynika z treści wniosku oraz obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art. I55 decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być
w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji
publicznej, który ją wydał, hb ptzez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie
sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym inteTes społeczny
lub słuszny interes strony.

Biorąc powyższe pod uwagę, po przeprowadzeniu postępowania należało orzec jak
w sentencj i.

zmlany



2

pouczenie

Od niniejszej decyzji słuZy stfonom odwołanie w Ębie
Samorządowego KoJegium Odwoławczego za pośrcdnictwem
w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

ań. I27 § 1 Kpa do
Starosty Gliwickiego

cL-| h,>:

Otrrymuj ą:

i. Pani Małgorzata Dorabiała
Złobek Publicmy w Knurowie
ul. Lotników 3, 44-196 Knurów

2. Prezydent Miasta Knurów
ul. F. Ogana 5
,44-190 Knurów

3. WoŚ 
'a

Decyzja zwolnion a z opłaty skarbowej zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (Dz.U. z201,4 roku poz. l628 zpóźn. zm.)
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INWENTARYZACJA
SZCZEGOtOWA DRZEW
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