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Na pcdstawie art. 83 ust.1 pkt.1, 83a ust.2an ust.4, art, 84 ust.3 i ust.4 w u,ń/,

z art.90 ust. 2 ustarły z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prą.,rody {tekst
jednoliry: Dz, U. z2a2a r.,paz.55} oraz art. 138 § 2 ustawyz dnia 14 czerwca
196CI r. Kodeks pCI§tępowania administracyjnego {tekstjednolify: Dz, U, a2Oż0
pCIz, 276 aę zm.} §amorządowe Kclegium Odwo]awcze 1v Toruniu, na
posiedzeniu w s§adzię:

1. Magdalena Wilczek- Karczewska

2. Kataszyna Mirecka

3. Żanetta Gawarkiewicz

* przewłldnicząca

- członek

- członek

po rczpatrzeniu odwołania Zastępcy Dyrektora do spraw lnwestycji ZDMiKP
w Bydgoszcry aó pkt. 7 decyzji wydane.j przęz działąjącego z upowaenienia
Marszałka trVojewództvra Ku.lawsko-Pomorskiegc, Koordynatora Zespclu ds,
ochrcny zieleni i zadrzewięn z dnia 28 paźdaiernika 2020 r., znak: §§-
III.7120,4.51.2020, w przedmiocie odrnowy xyra:żenia zgody na usunięcie
drzerpa gatunek dąb szypułkowaLy o obtodzie pnia 176l2a3 cm, na wysokości
i30 cm z nieruchomcści §znacz§nej jako działka nr 7ló, *bręb a2a2,
polozonej w Bydgoszcry, prz,1, ul Sandornierskiej

orzeklg;

uchyli§ z**karżoną decyeję rr prrakcie 7 t §pra§ę p:zekazać do
ponol/neg§ forpatrze nia ?rrez or§arr pielw*zeJ ilrstancji

§ZA§ADNI§xl§

Zaskarżona decyzją dziaiający z upoważnienia Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, Koordynator Zespołu ds. ochrony zieleni i zadrzeił,ień
Urzędu Marszałkowskiego rv pkt. 1 zezwolił §minie Miasto Bydgcszca §a
usunięcie drzewa gatunek topcla bujar:a obu,ód 31O cm naTł},sokości 130cm,
w pkt. 2 decyzji określił ternin usunięcia drzetva, w pkt. 3 ustalił opłatę za
usunięcia przedmiotowego drzewa, w pkt.4 odroczył termin platności opłaty
ustalonej w pkt. 3 , w pkt 5 uzaleznił wydanie zeznvoleni& §a u§uni§cie drzewa



ad wykonania nasadzeń zastępcz,ych, w pkt, 6określił termin złożenia
pisemnej inlormacji o wykonar:iu nasadzęn §a§tępcz,ych, o których molva w
pkt 5 decyzji, w pkt. 7 odrncwil wydania zęnxalenia na usunięcie drzewa
gatunek cląb sąpułkowaĘ o obwodzże 1671203, rra wysokości 130cm.

W wyniku pfzeprowadzonego po§tepo§/ania uyjaśniąjącego w Ę.rn rvniosku
strony postępcwania organ I inst. orzekł jak w zaskarżonej decyzji.

Od pawyższej decyzji, pismem z dnia 12 listopada 2a2at. odwo}anie do
§amorządolr,€gc Kolegiurn Odwo]awczęga w Toruniu wniósł Pan Maciej Gust
Zastępca Dyrektcra ds. lnwextycji Drogołlych Zagądu Dróg Miejskich i
Komunikacji Publicznej w §ydgoszcz,y wllo§ząc o uchylenle zaskarżnnej
decyzji i przekazanie sprauy do ponow§ego rozpatrzenia ptzez organ I inst. W
molyrvach swojego odwcłania strona podnosi naru§zęfrie przez organ l inst.
przepisów prawa materialnego {ustawy c achronie preyrody} i przepisów prawa
proce§owego ( k.p.al koncentrując swoje niezadowolenie odnośnie pkt 7

decyzj i Marszałka Województwa Kujawsko-Pomarskiego. §karĘcy podnosi, źr
na etapie wydawania zgody :ra rrycinkę drzew rorvłażasze były różne możliwości
i rozwiąaania alternaĘqrne związa*e z ochrona przyrody. Jednatrcżę biorąc pod
uwagę przepisy drogowe, przepisy datyczące sieci i przyłączy, a talrźe
mozliwcść zabudoxry działki nr 6 zgodnie z przepisarni prawa budou.alnego,
nie by1o zdaniem §tfan;r możliwości zastosoqrania źadnęg:a z tych rozwlaeań.
Strona wnosi łr wydanie zeznolenia na u§unięcie drzewa xymienionego w pkt
7 decyzji i deklxruje wykananie nasadzeń zastępczych. Ponad to odwołujący
podnosi, że korzenie drzewa -dębu sz,ypułkowatego, wy§tępdą co najmniej pod
korona drzew, Dąb nalezry do drzew o ekstens3rwnym układzie korzeni. Mając
na uwadze średnic§ korcny oblt pni dębu, jakiekolwiek prace prowadzone w
ich pobliż*, wiązać się będą z bardzo dużą dozą prawdopodobienstwa
naru§zenia systemu kcrzeni. §trona twierdzi, żę c}:cąc areali.?ować inx.estycj§,
pctencjalnie dojdzie dc narusrenia tegoż systemu korzeniowego. Jakakolxdek
próba przesunięcia zjaedu , prryłącza cz,y sieci nie jest zdaniern cdwołującego
§ię możliwa, 1!r szczególności z konieczności ząchorvania obowiązujących
prz*pisów. Z tegc względu, że z od:xołania nie wyni.kało wprost cxy strona
zaskarża decyzje organu 1 inst. w całości czy w części dotyczącej pkt. 7,
Kolegiurn odwoławcze pismem z dnia 1O grudnia 2O20r. znak §K0-61-L4l2a
wystosowało pismo do §trony postepowania. lry odpowiedzi odwołujący
§precyzówał swoje żądanię do punktu 7 zaskarżonej decyzji. Na marginesie
kolegiun: pragnie zausvajryć, że popłzęz zaskarżenie przez strcnę decyzji w pkt
7 pozostała część decyzji tj; pkt 1,2.3.4"§.6 uzyskaĘ prz,ymiot
prawor§ocności.

Biorąc pod uwagę porłryższe sannorządowe Kotregium Odwolawczę w Toruniu
p0 przeanalizowaniu zgromadzonego §, sprawie materiału dowodowego,
argumentów pr:dniesionycŁ prcśz §tronę, młxiryła i ustąliłg co następuje.



W przedmiotowej sprawie materialno prawną podstawę decyzji w przedmiocie
rłydania zezvłolęnia na u§unięcie drzewa stanowią przepisy ustawy z dnia 16

kwietnia 2OO4 r. o ochronie przyrody,

W myśl art. 83 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnta 16 kwietnia 20O4 r. o ochronie
prryrody, usunięcie drzewa lub krzervu z terenu nieruchomości może nasĘpić
po uzryskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości -
?.a zgodą właściciela nieruchomości. Zgodnie zaś z art. 83a ust. 1,

przedrniotowe zezwolenie łvydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, § w
przypadku gdy r*młolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - wojewódzki konserwator
zabytków. §ą to podmioĘ wyłącznie legitymowane pr".ez ustawę z dnia 16

kwietnia 2OO4 r. o ochronie prąrrody do wydawania ww. r.ęrvłolęń. Pruepisy
art. 83 a ust. 2 - 3 wskazują ponadto sytuacje, kiedy nydanie zezrłroleniapr"Ez
wójta, burmistrza, prezydenta lub wojewódzkiego konserwatora zabytków
musi być poprzedzone uzgodnieniami z innymi organami, jednak ten
obowiązek nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie. Art. 90 cyt. Ustawy
powierza kompetencje do qrydawania zraroleń przez Marszałka Wojewód"ztwa
gdy, usunięcia drzewa dokonano z terenu nieruchomości będących własnością
gminy-miasta na prawaeh powiatu. Art. 84 ust.3 i ust.4 ustawy o oclrronie
przyrody stanowi o możliwości odroczenia terminu uisrczenia opłaty na okres
3 lat pod określonymi warunkami ustawa o ochronie przyrody daje równiez
możliwość wydania zezwolenia na u§unięcie drzew pod rlvarunkiem wykonania
nasadzeń zastępczych.

§tan faktyczny ustalony pr?,ez organ l inst. w niniejszej sprawie nie budzą
wątpliwości zarówno odwołującego jak i organu odwoławczegCI. Wątpliwości ze
strony tut. organu budzą okoliczrrości jakimi kierował się organ I inst. wydając
zaskarżona decyzje w pkt.?. Zdaniem organu odwoławczego argumen§
wno§zone pr?,ęz stronę w podaniu o wyrażenie zgody ną usunięcie drzew jaki i
w odwołaniu są sprecyzo\ł/ane jasne , rzetelnie i konkretnie . Odwołująry wprost
deklaruje dokonanię nasadzeń zastępczych, opisuje jakie istnĘe
niebezpieczeństwo dlą dębu w przypadku realizacji inwestycji i r<rzumie oraz
zdaje sobie §pra\ńrę z wagi ochrony przyrody i środowiska wynikającąz u§tawy.
To właśnie obowi@kiem organu I inst. jest znalezienie nąjlepszego rozwią"zania
prawnego dla strony jej zamiarów i realizowanej inwestycji przy uwzględnieniu
przepisow ustawy o ochronie przyrody. Cytowana kilkakrotnie ustawa dąje
możliwość v4yrównania szkody w środowisku w prąlpadku wyrazenia zgody na
usunięcie zdrowego, dlugowiecznego druewa. Uznąjąc argumenty strony
odwofujacej się r.a|:ogiczne i znąidujące potwierdzenie w stanie faktycznym a
takż€ chęć rekompen§owania ubytku rv środowisku, organ lI lnst. uanał, że

konięczne jest ponowne przepro§radzenie postępowania dowodowego i
wyjaśniąiącego, a wskazane przesłanki i okoliczności wymagają dokładnego
ustalenia pr".ez organ 1inst.



W tym stanie rzeczy Samorządorł,e Kolegrum Odwolawcl* orzękło jak w

§entencji"

Po§czENI§

Na powyzszą decyzję skarga nie przysługuje. §trona niezadowolona u

decyzji maże wnieść sprzeciw od decyzji do §fojewódzkiego Sądu

Administracyjnego w Bydgoskry, za pośrednictrręm §amorządowego

Kolegium Odwoławczego w Toruniu w formie papierowej (adres: ul,

Targowa 13/ 15, 87_1CI0 Toruń},badź w postaci dokumentu

elektronicznego poprzez elektroniczna skrzynkę podawczą organu (

adres:/8ldk4ovluq/skrzynka} w terminie 14 dni od da§ doręczenia

niniejszej decyĄi.

Wniesienie sprzeciwu podlega opłacie w rł4ysokości 100,00 zł.

3. §tronie wn§§zącej sprzeciw moźe byc prtynna§e pral§o pomocy. prawo

pomocy rnoże być przyznane w zakresie catrkowitym lub częściolNym"
prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnie*ie od kosztółv

sądorłych oraz ustąno:pięnie adwokata, radcy prawnego, doradcy

podatkowego lub rzecznika patentowego,
prag,o pomocy w zakresie częściolł?ytl obejmuje zwolnienie tylko od

opłat sądowych w *ałości lub w części albo tylko od wydatkcw albo od

opłat sądonycb i wydatków lub obejmuje lylko ustanorx'ienię adwokata,

radcy prawneg§, doradcy podatkowego lub rzecznika pate::towego,

lnformacja dotycząca przetwarzania danych osobowych {R§Do} jest

dostępna na stronie internetowej : http; / lwwv_.bi§.§*oto§a§! x, zakladce
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Otrzrymują: ł
li

1. Pan Maciej Gust- Zastępca Dyrekto{ds, tnwestycji
Ul. Toruńska 174 a
8§-844 Bydgoszcz

Dragowych l \ł-r\Ę*/-

Marszalek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
§KO ala

1,

,ż.

\
{ ,... "}

;#,}
r;.n, }

2:
l\],

a-

§ł


