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RPW 1793, 7074
DECYZJA nr K/$1 /2019

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b, art. 7 pkt. 1, art. 89 pkt. 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 i 5 ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (l. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2067
z późn. zm.), art. 83a ust. 1, art. 83c ust. 1 i 3, art. 84, art. 85 art. 86 ust. 1 pkt. 4 i 1 O ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) oraz art. 104 i 105 §
1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018
roku, poz. 2096 z późn. zm.)

- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.08.2018 r .  (wpływ do tut. urzędu 03.09.2018 r.) Wspólnoty
Mieszkaniowej Nieruchomości ul. Długa 21 w Raciborzu reprezentowanej przez pana Stanisława
Budzyńskiego z siedzibą przy ul. Długiej 21 /2 w Raciborzu w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3
sztuk drzew i krzewów rosnących na terenie działki nr 4980/32 znajdującej się przy ul. Długiej w Raciborzu
wpisanej do rejestru zabytków, w ramach zabytkowego układu urbanistycznego miasta, na podstawie decyzji
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach nr Nl 669/97 z dnia 17.12.1997 r.

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach 

o r z e k a  

1. Zezwala na nieodpłatne usunięcie 1 sztuki drzewa, według wykazu w specyfikacji stanowiącej załącznik
nr 1 do niniejszego zezwolenia.

2. Zezwala na odpłatne usunięcie 2 sztuk drzew, według wykazu w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1
do niniejszego zezwolenia.

3. Wyznacza termin wycinki przedmiotowych drzew do dnia 31.12.2019 r.
4. Ustala opłatę z tytułu usunięcia 2 sztuk drzew w wysokości 6534,00 złotych (sześć tysięcy pięćset

trzydzieści cztery złote) według specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.
5. Uzależnia usunięcie wskazanych 3 sztuk drzew od posadzenia zastępczego 3 sztuk drzew na obszarze

gminy Racibórz po uzgodnieniu z ŚWKZ precyzyjnej lokalizacji nasadzeń wraz z określeniem
konkretnych gatunków.

6. Określa warunki nasadzenia zastępczego w postaci 3 sztuk drzew gatunków liściastych szlachetnych np.
dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, kasztanowiec pospolity, buk pospolity, głóg dwuszyjkowy lub
pokrewne o minimalnym obwodzie pnia wynoszącym 12 cm na wysokości 100 cm oraz wyznacza
termin nasadzenia zastępczego i złożenia w tut. Urzędzie pisemnej informacji o tym fakcie do dnia
31.12.2020 r.

7. Odracza ww. opłatę na okres 3 lat od dnia upływu terminu wskazanego w pkt 6 niniejszego zezwolenia.
Gdy do tego czasu posadzone drzewa zachowają żywotność, opłata zostanie umorzona na wniosek
strony.

8. Umarza postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie krzewów.

U ZASADNIENIE 

Nieruchomość oznaczona nr 4980/32 znajduje się przy ul. Długiej w Raciborzu wpisana jest do rejestru 
zabytków, w ramach zabytkowego układu urbanistycznego miasta, na podstawie decyzji Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Katowicach nr Nl 669/97 z dnia 17.12.1997 r., i z tego względu podlegają 
szczególnej ochronie prawnej. 

Zgodnie z art. 83a ustawy o ochronie przyrody, zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu 
nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy 
usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru - wojewódzki konserwator 
zabytków. 

W dniu 03.09.2018 r .  wpłynął do tut. Urzędu wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości 
ul. Długa 21 w Raciborzu reprezentowanej przez pana Stanisława Budzyńskiego z siedzibą przy ul. Długiej w 
Raciborzu w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew i krzewów rosnących na terenie działki nr 
4980/32 znajdującej się przy ul. Długiej w Raciborzu. Podczas oględzin terenu przeprowadzonych w dniu 
22.02.2019 r. zweryfikowano wskazane do usunięcia drzewa oraz krzewy występujące na nieruchomości w 
formie swobodnej oraz żywopłotu, które zostały wskazane wnioskiem. Potwierdzono 





6. Organ odwoławczy może przeprowadzić na żądanie strony lub z urzędu dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia
dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydal decyzję.

7. Jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma
istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy
przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Jeżeli przyczyni się to do 
przyspieszenia postępowania, organ odwoławczy może zlecić przeprowadzenie określonych czynności postępowania
wyjaśniającego organowi, który wydal decyzję.

8. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające również wtedy, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu
wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do
rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im
zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy
postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

9. Organ odwoławczy nie przeprowadza postępowania wyjaśniającego, o którym mowa powyżej, jeżeli przeprowadzenie
przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy byłoby
nadmiernie utrudnione.

10. Wycinkę drzew i krzewów należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków lub jeśli to niemożliwe wycinka może
zostać przeprowadzona pod warunkiem zapewnienia nadzoru ornitologicznego.

11. Wnioskodawca winien uzyskać zgodę na odstępstwa Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w trybie art. 56
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 1 O) w przypadku
występowania gatunków chronionych.

Zalaczniki: 
- wykaz drzew do usunięcia z preliminarzem opiat

Otrzymuja: 
1. Pan Stanisław B.

� \:.,;I Gmina Racibórz
ul. Batorego 6, 47-400 Racibórz 

Do wiadomości: 
1. aa BM/14.05.2019 r.
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