
 1 

Racibórz, dnia 17.06.2020 r. 

Urząd Miasta Racibórz                                                                                 

47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6 

 

KM.7031.2.44.2020 

       Śląski Wojewódzki  

       Konserwator Zabytków 

       ul. Francuska 12 

       40-015 KATOWICE 

 
     W N I O S E K 

Proszę o wydanie zezwolenia zgodnie z art. 83a ust.1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie 

przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z późn. zmianami) na usuniecie 10 szt. drzew z terenów 

nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków: 

1. pod numerem A/175/49 10 VI 1949 województwo śląsko-dąbrowskie, A/1669/97 

województwo katowickie, znajdujących się na nieruchomościach stanowiących działki 

pozostające własnością Gminy Miasta Racibórz w obrębie 1 skweru, zlokalizowanego 

pomiędzy ulicami Drzymały – Nowa - Basztowa (9 szt. drzew). 

2. pod numerem A/66/53 5 XII 1953 województwo opolskie, A/1672/97 województwo katowickie, 

znajdujące się na nieruchomości stanowiącej działkę własności Gminy Miasta Racibórz  

zlokalizowaną w obrębie Parku Zamkowego w Raciborzu przy ul. Zamkowej (1 drzewo).  

Wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do władania nieruchomością: 

− działka ewidencyjna nr 937 k.m. 4 obręb Ostróg – KW GL1R/ 00029646/6      

− działka ewidencyjna nr 352/51. k.m. 4 obręb Racibórz - KW GL1R/00003298/3 

− działka ewidencyjna nr 1212/51 k.m.4 obręb Racibórz – KW GL1R/00003298/3  

− działka ewidencyjna nr 1703/51 k.m.4 obręb Racibórz – KW GL1R/00014881/7 

− działka ewidencyjna nr 1704/51 k.m.4 obręb Racibórz – KW GL1R/00003298/3 

− działka ewidencyjna nr 1873/50 k.m.4 obręb Racibórz – KW GL1R/00003298/3  

Tabela nr 1 

Dane dot. drzew(a) planowanych do usunięcia: 

Lp. Gatunek i numer 
inwentaryzacyjny 

drzewa* w (…) 

Obwód pnia 
drzewa na 

wys. 130cm 
[cm] 

Nr działki i 
przeznaczenie 

terenu na którym 
rośnie drzewo 

Przyczyna 
usuni ęcia 

Termin 
usuni ęcia 

1 Głóg pośredni 94 - Park Zamkowy                            
- działka nr 937               
- mpzp* K14ZP  

Drzewo w złym 
stanie 
zdrowotnym 
(silne 
wypróchnienie 
wnętrza pnia + 
korona martwa w 
ok. 75-80%) 
drzewo zagraża 

Niezwłocznie po 
otrzymaniu 
decyzji 
zezwalającej na 
usunięcie lecz 
nie później niż do 
dnia 31.12.2020r.  
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bezpieczeństwu. 

2 Głóg pośredni 87 - skwer pomiędzy 
ulicami Drzymały–
Nowa-Basztowa,         
- działka nr 1212/51  
mpzp* H28ZP               
– teren 

Drzewo w złym 
stanie 
zdrowotnym - 
korona martwa w 
ok. 80-85% 
drzewo zagraża 
bezpieczeństwu 

Niezwłocznie po 
otrzymaniu 
decyzji 
zezwalającej na 
usunięcie lecz 
nie później niż do 
dnia 31.12.2020r. 

3 Głóg pośredni 98 - skwer pomiędzy 
ulicami Drzymały–
Nowa-Basztowa,         
- działka nr 1873/50         
- mpzp* H28ZP                 

Drzewo martwe z 
dużym ubytkiem 
rynnowym w pniu 
z wypróchniałym  
wnętrzem, 
drzewo zagraża 
bezpieczeństwu 

Niezwłocznie po 
otrzymaniu 
decyzji 
zezwalającej na 
usunięcie lecz 
nie później niż do 
dnia 31.12.2020r. 

4 Brzoza 
brodawkowata 

199 - skwer pomiędzy 
ulicami Drzymały–
Nowa-Basztowa,         
- działka nr 1212/51 
oraz nr 1873/50         
- mpzp* H28ZP                

Drzewo martwe Niezwłocznie po 
otrzymaniu 
decyzji 
zezwalającej na 
usunięcie lecz 
nie później niż do 
dnia 31.12.2020r. 

5 Brzoza 
brodawkowata 

147 - skwer pomiędzy 
ulicami Drzymały–
Nowa-Basztowa,         
- działka nr  1704/51        
- mpzp* H28ZP                 

Drzewo martwe Niezwłocznie po 
otrzymaniu 
decyzji 
zezwalającej na 
usunięcie lecz 
nie później niż do 
dnia 31.12.2020r. 

6 Brzoza 
brodawkowata 

117  - skwer pomiędzy 
ulicami Drzymały–
Nowa-Basztowa,         
- działka nr 1704/51                 
- mpzp*  H28ZP            

Drzewo zamiera. 
W koronie 
śladowe 
ulistnienie -  
poniżej 5% 
pierwotnego 
ulistnienia. 

Niezwłocznie po 
otrzymaniu 
decyzji 
zezwalającej na 
usunięcie lecz 
nie później niż do 
dnia 31.12.2020r. 

7 Brzoza 
brodawkowata 

93 - skwer pomiędzy 
ulicami Drzymały–
Nowa-Basztowa,         
- działka nr 1704/51         
- mpzp* H28ZP                

Drzewo martwe Niezwłocznie po 
otrzymaniu 
decyzji 
zezwalającej na 
usunięcie lecz 
nie później niż do 
dnia 31.12.2020r. 

8 Topola 
mieszańcowa 

104 - skwer pomiędzy 
ulicami Drzymały–
Nowa-Basztowa,         
- działka nr 1703/51       
- mpzp* H28ZP               

Drzewo o silnie 
zaburzonej 
statyce 
spowodowanej 
dużym 
odchyleniem pnia 
od pionu co przy 
tym gatunku 
drzewa stanowi 
istotne 
zagrożenie 

Niezwłocznie po 
otrzymaniu 
decyzji 
zezwalającej na 
usunięcie lecz 
nie później niż do 
dnia 31.12.2020r. 
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bezpieczeństwa 
dla osób 
korzystających 
ze skweru. 

9 Topola 
mieszańcowa 

120 - skwer pomiędzy 
ulicami Drzymały–
Nowa-Basztowa,         
- działka nr 1703/51       
- mpzp* H28ZP                   

Drzewo o silnie 
zaburzonej 
statyce 
spowodowanej 
dużym 
odchyleniem pnia 
od pionu nad pas 
drogowy ul. 
Basztowej, co 
stwarza istotne 
zagrożenie 
bezpieczeństwa 
dla pieszych i 
pojazdów 
zwłaszcza 
podczas 
gwałtownych 
zjawisk 
pogodowych. 

Niezwłocznie po 
otrzymaniu 
decyzji 
zezwalającej na 
usunięcie lecz 
nie później niż do 
dnia 31.12.2020r. 

10 Wierzba płacząca 220 - skwer pomiędzy 
ulicami Drzymały–
Nowa-Basztowa,         
- działka nr 352/51       
- mpzp* H28ZP                 

Drzewo z martwą 
w 50% koroną. 
Zagraża 
bezpieczeństwu. 

Niezwłocznie po 
otrzymaniu 
decyzji 
zezwalającej na 
usunięcie lecz 
nie później niż do 
dnia 31.12.2020r. 

*mpzp – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
 

osoba do kontaktu: 

Maciej Piątek – Wydział Komunalny 

tel. 32 75 50 788 lub 32 75 50 674 

           Z up. Prezydenta Miasta  

               Mariola Wierzbicka 

             Kierownik Referatu d/s 

             Gospodarki Odpadami  

                  (pismo podpisano elektronicznie)  

                                  

W załączeniu, przedkładam: 

1. Mapy nieruchomości z oznaczeniem lokalizacji 10 szt. drzew – 2 szt.  

2. Dokumentacja zdjęciowa – 20 szt.  

3. Aktualny (z ostatnich trzech miesięcy) dokument potwierdzający prawo do władania 
nieruchomością (akt notarialny lub wyciąg z ksiąg wieczystych)  
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4. Plan nasadzeń zastępczych w formie tabelarycznej, zawierającej wyszczególnienie gatunków, 
ilości, lokalizacji oraz terminu realizacji.   

5. Mapy z lokalizacją nasadzeń zastępczych – 2 szt.  

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. KM a/  


