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Na podstawie:
art. 83 ust. 1, art. 83a ust. 1, art. 83b ust. 1, ust. 2, art. 83d ust. 1, ust. 2, art. 86 ust.11 pkt 4, pkt 10, ust. 2,
ust. 3, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.);
uchwały Nr XXX/418/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie do załatwiania indywidualnych
spraw z zakresu administracji publicznej;
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1257 ze zm.);

po rozpatrzeniu wniosku Archiwum Państwowego w Koszalinie z siedzibą przy
ul. M. Skłodowskiej — Curie 2 w Koszalinie, o wydanie zezwolenia na usunięcie
1 szt. drzewa, rosnącego na terenie działki nr 219 obr. 21 przy ulicy M. Skłodowskiej - Curie
w Koszalinie

- orzekam 1. zezwolić na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jesion wyniosły o obwodzie pnia 293 cm,
mierzonego na wysokości 130 cm, z terenu działki nr 219 obr. 21 przy
ul. M. Skłodowskiej - Curie w Koszalinie, zaznaczonego kolorem różowym na załączonej
mapie, w terminie do 28.02.2018 roku;
2. stwierdzić, że zezwolenie nie podlega opłacie za usunięcie 1 szt. drzewa, wymienionego
w punkcie 1 — art. 86 ust. 1 pkt 4 i pkt 10 w/w ustawy o ochronie przyrody;
3. posadzić 1 szt. drzewa gatunku jesion wyniosły (zgodnie z zapisami w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu) - o minimalnym
obwodzie pnia 10 cm mierzonego na wysokości 100 cm, z dobrze wykształconą koroną
po wielosezonowej uprawie kontenerowej, z dobrze rozbudowaną bryłą korzeniową,
w terminie do dnia 31.12.2018 r., na terenie działki będącej w trwałym zarządzie
Archiwum Państwowego w Koszalinie przy ul. M. Skłodowskiej — Curie 2 w Koszalinie.
Zobowiązuje się stronę do powiadomienia organu wydającego decyzję o dacie
posadzenia drzewa w terminie do 14 dni od daty jego posadzenia. Jeżeli posadzone
drzewo nie zachowa żywotności po 3 latach od dnia upływu terminu wskazanego
w zezwoleniu na wykonanie nasadzenia zastępczego lub przed upływem tego okresu,
z przyczyn zależnych od posiadacza nieruchomości, organ właściwy do wydania
zezwolenia na usunięcie drzewa naklada ponownie w drodze decyzji obowiązek
wykonania nasadzenia zastępczego (stosownie do art. 86 ust. 2 w/w ustawy
o ochronie przyrody). W przypadku niewykonania nasadzenia zastępczego, zgodnie
z zezwoleniem na usunięcie drzewa, stosuje się przepisy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (zgodnie z art. 86 ust. 3 w/w ustawy o ochronie
przyrody);
4. przeprowadzić wycinkę drzewa we własnym zakresie, z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa, a pozyskane drewno przeznaczyć na swoje potrzeby; teren po wycince
należy uporządkować.

UZASADNIENIE:
W dniu 09.01.2018 r. wpłynął wniosek Archiwum Państwowego w Koszalinie
z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej — Curie 2 w Koszalinie, o wydanie zezwolenia
na usunięcie 1 szt. drzewa, rosnącego na terenie działki nr 219 obr. 21 przy ulicy

,

2

M. Skłodowskiej — Curie w Koszalinie.
Pismami znak TZ.5042.5.2018.MZ z dnia 11.01.2018 r. zawiadomiono stronę
wszczęciu
postępowania administracyjnego oraz o terminie przeprowadzenia dowodu
o
w sprawie.
Podczas przeglądu w terenie przeprowadzonego w dniu 23 stycznia 2018 r., dokonano
oględzin drzewa opisanego we wniosku. Drzewo pomierzono na wys. 130 cm.
Jesion wyniosły o obwodzie pnia 293 cm rośnie na terenie Archiwum przy ogrodzeniu
posesji (murze). Drzewo jest wysokie i sięga ponad dom trzypiętrowy. Korona drzewa jest
po wcześniejszych cięciach, nieregularna. Wzdłuż pnia drzewa duży ubytek wgłębny. Gałęzie
drzewa przerastają na teren posesji sąsiedniej. Korzenie drzewa częściowo są widoczne
na powierzchni ziemi.
Z uwagi na fakt, iż drzewo gatunku jesion wyniosły wnioskowane do usunięcia jest
w złym stanie zdrowotnym oraz rośnie w pobliżu zabytkowego muru — ogrodzenia posesji,
zezwolono na jego wycinkę bez naliczania opłat zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 4 i 10 w/w ustawy
o ochronie przyrody.
Stosownie do zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
dla przedmiotowego terenu wezwano stronę do przedłożenia projektu nasadzenia
zastępczego, który powinien zawierać nasadzenie takiego samego gatunku drzewa
jak wnioskowane do usunięcia.
Strona zaproponowała wykonanie nasadzenia zastępczego w postaci 1 szt. drzewa,
gatunku jesion wyniosły o minimalnym obwodzie pnia 10 cm mierzonego na wysokości
100 cm, z dobrze wykształconą koroną po wielosezonowej uprawie kontenerowej, z dobrze
rozbudowaną bryłą korzeniową w terminie do dnia 31.12.2018 r., na terenie działki będącej
w trwałym zarządzie Archiwum Państwowego w Koszalinie. Jednocześnie organ zobowiązał
stronę do powiadomienia organu wydającego decyzję o dacie posadzenia drzewa w terminie
14 dni od daty jego posadzenia.
Zobowiązuje się stronę do powiadomienia organu wydającego decyzję o dacie
posadzenia drzewa w terminie do 14 dni od daty ich poszdzenia. Jeżeli posadzone
drzewo nie zachowa żywotności po 3 latach od dnia upływu terminu wskazanego
w zezwoleniu na wykonanie nasadzenia zastępczego lub przed upływem tego okresu,
z przyczyn zależnych od posiadacza nieruchomości, organ właściwy do wydania
zezwolenia na usunięcie drzewa naklada ponownie w drodze decyzji obowiązek
wykonania nasadzenia zastępczego (stosownie do art. 86 ust. 2 w/w ustawy o ochronie
przyrody). W przypadku niewykonania nasadzenia zastępczego, zgodnie z zezwoleniem
na usunięcie drzewa, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(zgodnie z art. 86 ust. 3 w/w ustawy o ochronie przyrody).
Usunięcia drzewa dokonać we własnym zakresie, z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa, zwracając uwagę na występowanie gniazd ptasich. Zgodnie z § 6
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183), wprowadza się zakaz m. in. umyślnego
niszczenia jaj lub form rozwojowych, niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd;
niszczenia siedlisk lub ostoi zwierząt dziko występujących. W stosunku do gatunków dziko
występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową, w/w zakazy nie dotyczą usuwania
od dnia 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów
zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne.
Stosownie do art. 51 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w stosunku
do dziko występujących roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową na mocy
Rozporządzeń Ministra Środowiska: z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roślin (Dz. U. z 16 października 2014 r., poz. 1409) oraz z dnia 9 października
2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 16 października 2014 r., poz. 1408)
oraz art. 52 tej ustawy w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną
gatunkową na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 16 grudnia 2016 r., poz. 2183) — podczas
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wizji w terenie w obrębie wnioskowanego drzewa nie stwierdzono chronionych gatunków
roślin, zwierząt i grzybów.
Stosownie do art. 10 § 1 Kpa, pismem znak TZ.5042.5.2018.MZ z dnia 01.02.2018 r.
zawiadomiono stronę o możliwości zapoznania się z ustaleniami postępowania
administracyjnego. Strona z tej możliwości nie skorzystała.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia
za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
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 oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania
przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu,
a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.

Załączniki:
1. protokół oględzin - 1 egz.
2. mapa syt-wys. — 1 egz.
3. projekt nasadzenia zastępczego — 1 egz.
Otrzymują:
1. Archiwum Państwowe w Koszalinie
Koszalin, ul. M. Skłodowskiej - Curie 2
2. TZ a/a KI-C

Sprawę prowadzi:
Monika Zięba
pok. nr 7
tel. 94-311-80-46
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A' klon jawor 'Esk Sunset' (forma pienna wysokość sadzonki minimum 160crn z dobrze
Nyyksztaiconą koroną po wielosezonowej uprawie, obwód pnia na wysokości 100cm nad
ziemia minimum 6cm)
z dobrze
W dąb szypułkowy 'Fastigiate Koster' (wysokość sadzonki minimum 300cm
wykształconą koroną po wielosezonowej uprawie, obwód pnia na wysokości 100cm nad
ziemią minimum 8cm)
C' jesion wyniosły 'Crispa' (forma pienna wysokość sadzonki minimum 160cm z dobrze
wysokości 100cm nad
wykształconą koroną po wielosezonowej uprawie. obwód pnia na ziemią minimum 8em)
Sporządził:
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