A§Z.Ątl If RoG MIEJSKICH
i KOMUN|KACJl Pt jBt lt]ZNE.J W BYDGOSZCZY
ź_,

l
^-

§ydgoszcz, dnia 12,11.2§2§ r.

|"-?112łzlĘl276fta

§amorządowe l(o|e3iu m Odurolawcze

:...ą

w Toruniu

g(*

:a pośredni*twern

\J \

MarsrałŁa Wojewódrtwa
Xu

(/\ ,yV
\ ,/l .)

jarłeko-Pornłxki*go

DeBartament Środowiska w §ydgosrcy

u|.lagiellańska 9

l,ll

85067 Bydgosrcz

rnak sorarły: śG{lt.?120.{.51.2020

5ksriacv:
Rodźko Dewelopment §p. z o.o. §pótka komandytowa,
ul. Graniczna 6 lok. U10, 85-201 Bydgoszcz

1}

Gmina Miasio 3ydgos:cz -

2}

Zarząd Dróg Miejskich i

Komunikacji

Publicznej

w Bydgoszcly, ul. Toruńrka t74a,85-844 8ydgoszcr

Qlgan : Marszalek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Od

ODWoŁANlt
.lźdriernika
decyrjir dnia ?8
2020 roku, znak: śG-ll1,7120.4.51,2020
wydanej przez Mals:alka Wojewódrtwa Kulawsko-Pomorskiego

Na pcdsiawie przepisu ara. 127 § 1, w uw, z aft, 129 § ż X.p.a. odwołuję się od decyzji z dnia
28 października 2020 roku, znak: ŚC-llt.:rZO,ą.51.202O, wydanej przez Marszalka województwa
Kujawsko-Pornorskiego, w sprawie o zezwaienie na usunięcie dwóch drzew na nieruchomości przy
ul. 5andomierskiej w Bydgoszczy.
Zaskarźonej Decyz,ii z3rzucam naruszenie

1}

:

przepisów po§tępowania w stopniu mającym is:atny wpływ na wynik sprcwy, a w szceególncśri

a}

-

:

art, 6, 7,8, 77 § j.,80 oraz 107 § 3 K.p,a., polegające na:

.*

błędnejocenie lgromadzonego w sprawie mater|ału dowodowego, brat<u wsaechslronnego
rolważenia wszystkich oko]iczności mogących rnieć znaczenie dia rozslrzygnięcia sprawy
oraz przekroczeniu zasady swobodnej oceny dowodów skutlcu.iącej odnrową nierbędnej
wycinki usunięcia dębu szypułkowegó,

braku urasadnienia dla odmowy wycinki drzewa, rnimo uzys*ania cd Pre:ydenla Miasta
3ydgcsz*y {pismo z d:lia 25 paźdriernika 2§19 rok!, unak: W6K-ll1.613:..4,64.201§.J§ -

w aktach sprawy) zgody na wycinkę drzew cbjqtych wnioskiern oraz uzgodnienie nasadzeń
zastępceych (pismo z dnia 08 listopada 2019 roku, znak: WGK-ll1,7012.139,ż019 * w aktach
sprawy}, które to dokumenty §t§nowią takżć pódstawę m€rytoryczną

imałerial dowodowy
do wydania decyzji zgodlej rł włioskiem, uwzględniając przebieg i wynik po§tęp§wa§ia
dowodowego i wyjaśniającego przcprowadzonego przez §rgany wydające ie dokumenty,
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pod;;jmu.ie drialania umożliwiające
z ueyskanymi wcześniej

nieuwzględnięniu, że inwestor {§karżący ad 3.},
zgodnie
zagospodarowanie swojej nieruchomoici, wyłączlie

b}

c)

warunkami zabudowy,

której Organ mając wątpliwości
o ochronie przyrody pominąl intere§ .tr'ny
interpretaryjne co dL wykładni przepisów §§tawy

ań, 7a § 1 K.p.a. poprzez jego niezastcsowanie w sytuacji,

*

§karżącej td 1,
K,p,a, poprzea je6o niezasłosowanie czegc
art. 12 § 1 K,p.a, iv zw. z ań. 8 K,p.a. Y/ lW. ! a,-t, 35
dnia strzymania przez organ
przejawern ie§t \§ydanie decyzji po upĘwie § miesięc1 {sic]}od
dniu 1? maja
-

to oglądrily drzew w
wniosku, :aśjedyną crynnością która iostała wykonana
mogła i powinna zo§:ać dokonana na
ż020 roku, u * por"ui"Ęrrr zairesie ocen* xniosku

podstawiepo;iadanychdokurnentów,coni€uzasadnianic;yrnniełrasadnionegodłialania
w efekcie doprowadziło
i rozpatrywania wniosku przez tal długi okres czasu, cc
ad 1/ mającej bezpośrednie
do pokrzywdzenia sytuacji faktyczne! i pi*wnej skarżące!
na budowę, a więe
pozwolenia
przełożenie na p§§tępowanie o laiwierdzenie i udzielenie
i wymierne oraz rgalne straty finansowe;

d} art, 1o7

K,p.a. poprzer brak wskauania

w decyzji §karżącej ad 1 jako strony,

podczas,

p!,zez p,o, Dyrektora zarządu §róg
gdy wnioskodawcą w sprawlt jest §tarżąca {epr€rentowana
wykonanie Decyzji przez 5tronę
Miejskich i komunikacjiw 3ydgoszcly, co finalnła uniemożliwia

- wnicskodawcę

2}

{§kańącą ad 1l};

deryzji, doszło także do naruszenia
w ocenie §karżącego ad 1, prry wydawaniu zas}rarźonej
31 ust, 3 i art, 64
Xodeksu cywłlnego, ań,
plzepisów prawa materialnego, w stczegóiności a*. 140
ograniclenie pruwa własnościi pozbawienie
u§t. 3 (ołstytucji ftp, t0 je§t do niaura§adnitn*go
przyjętym 1 planowanyryr pru€znaczeniem,
możl|wościwyłorzystania l:iałtl rgodnie : wcreiniej

Młjąc to wszystko na uwadze, wno§żą

o

uchylenie laskarżonęj Decyzji

i

pr:ekazanie sprawy

do ponownego rozpoznania,
K,p,a_, wnoszę o lioptlszcrenie i przeprowadrenie
Ponadto, na podstawie przepisu art" 75 i an. ?8

dowoduuzupelniającegozdokumęntuwpos{admapyzprojektawanymiprzyłączarni
Ż02 przy ul, sandomierskiej
Nr 6, obr"
do nieruchomości §karżącego ad 1, stanowią..i cuirłkę
się w aktath sprawy),
{dokument powinien znajdować

u7A§A§Na§§l§
nłl wniosek Skarżącej ad 1, ustalił

dłia 27 czćr§,ca ?018 roku Prezydent tlĄiasta §ydgoszczy,
Nr 6 w obr 202 w 3yd3oszczy pny
rłarunki rabudowy dla nieruchomości stanorłiącej driałkę
Decyzją z

5andomierskiej,
przez §ierurhomość, lnwestycja polega na budowie
Dostęp tej dziatki do drogi publiczntj biegrrie
garażami, Ha podrtawie tychże warunŁów
budynku mieszkal*egc wielorodrinnego z wbudowanymi
jego
i 15,10,2_018 r, złożyławniosek o
aabudowy, skarżąca ad 1 sporządziła projekt budcwtany
tego postrłp§wanie jest takŻe zaPewnienłe
zatwierdrgnie iwydanie pa:wolenia na budowę. Elementem
d:iatkę Nt §, obr, 20? w §ydgoszczy przy
obsługi komunikacyjnej poprzez nieruchonnośi stanowiqcą
wspótwlaścicieli:
ul. 5andomierskiej, Nieruchomość ma traech

u1.

1013l§431 części,
ggólnego ggbud §p, l c,c, z siedzibą w Bydgoszczy,
$ydgoskie Frzedsiębiorstwc Budowniit*,
w udziale wyilOsżącyrn Ą777 l643t części,
w udziale
§p. r o.o, spółkr kołnandytowa z sirdzibą w §ydgcszczy

1} §rninę

2)

3i

§ydgcszcz w udriale wyn§§zą§ym

Rgdźko §ewelopment

wyn§suącyl^ll 12411643X części,

koncepcji rjazdów
po sporrądzeniu projektu budgwtaneBo wraz z lagospodarowaniem terenu oraz
przyłącza tolitlują w sposób bezpośredni
okazało sią, że rarówno zjazdy, jak i sieci ,u*nętrinu-oral
w lipcu ?§19 roku §kaliąca ad 1 rozpoczęła procsdurę
r drzewamiposadorłionymina Nieruchgmości.
uzyskaniapazwolenianausunięciedwÓchdrzewrosnącychnaNierucł:orności"

,Y

[fektenr tego było uzyskanie zgody Prezydenta Miasta Byd8osiczy na u§unięcie drzew z dnia
2§ października 2019 roku, znak; WGK-ll1.6].31.4,64"2019,J5 ora: stanowisŁa Urzędu Miasta
Bydgoszczy. Wydzial Gospodarki Komunalnej z dnia 08 li§topada 2019 roku, znak:
WGK_ll1.7012.139.o19.JM, zawierającego uzgodnienie nasadłeń :astępczyeh.

Następnie §karźąca ad 1 wystąpiła za pośredniciłvernZDM'KP w Bydgoszczy z wniosklem
o wydanie zezwolenia na wycinkę dwóch drzew: topolibujnej idębu szypulkowego.
Z dokumentów p*edłożonychdo wniosku dpkumentów oraz złożonychw trakcie toczącego się

postępowania wynika.

że wskazane do

wycłnki drzewa kolidują

w

sposób beaPoŚredni

z plancwaną ilwestycją dlatego, że :

1)
2)
3)

:najdują się w koliajiz projektowaną drogą dojazdową, kióra stanowirÓwnieŻ drogę PoŻarową dla
inwestycji ,,1udowa budynku rnieszkałnega więlsradzinn*go z wbudowanym gtraŻami na działce
ew. Nr 6 abręb 2a2 przy ulicy Sandomźers§ei w $ydgoszczy",
znajdują się w kolizji z projektowanym przyłączcm w§dociągowyn {na załączłiku ĘtąficrnVĘ

uwidoczniony iest proieĘtgwaiy przebieg tego

Bfzylłc

),

kanalizacji sanitarnej craz jedynym wjazdern na taren inw€§tycji,
znajdują się w kolizjiz proj€ktowanyrn przylączem gaeowym -,iedyna możliwą lokalizac}a przyłącza
to dzialka 7l§ w pasie pornięrlzy kanalizacją sanitarną, a przylączern wody.
Z uwagi na obowiązujące prrepisy lechniczne, lokalizacja sieci gazowej l przyłącza 8azowe8o
winna uwzględniać pas bezpieczeństwa po obu strcnach, który wynosi 2,5m od pnia drzewa.

Uwrględniając możliwościzabudowy dzialki Nr 6 pod plancwaną inwestycję zg*dnie
z uzyskanyni warunkarni labudowy, a także z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego {w tYrn
z przepisami szczególowyrni okre ślającymi warunkitechniczne }, nie bylo moż|iwym aagospoda:owanie

wlw dziaikj łv inny sposób, Dotycry t§ w szcze§ólnośei zjazdu na dzialkę Nr 6 l NieruchomoŚci,
w którym to miejscu stoi dąb szypułkowy, gdzie dodatkowo prrcbiegaĆ mają przyłącza
od ul. §andomie*kiej.

Dla organu argumenty te okazały się nieprzekonujące, co dcprowadziło do wyda*ia raSkarŻOnej
Decyzji.

gkarżąca ad

],

nie podziela stanowiska Organu. Na etapi* wyd*walie zgody na wyciłltę drzew,

w trakci* całej procedul r§zważane byly różne możliwcścii rorwiązalia alternatywne rwiązan*
z ochroną drzew. .lednak z uwagi na przepisy drogowe oraz przepisy dotyczące sieci i przYłą:zY,
a w szczególłości podniesione już powyźej możliwościzabudowy działki Nr S zgodnie z przepisami
pr§wa budowlanego, nie było możliwe z;§tosowanle żadnego r tych lozwiąłań, W naszej ocenie nie
jesl słuszne stanowisko §rganu, jaloby wniosek o wycinkę był nienależycie umatywowany lub
udakumentowany, §biektywnie urasadnionyrn nat§rniast jest możliwgŚĆ intslesu społecznegc
i inwestora, poprz§z niezbędną wycinkę i wykonanie nasadreń zastępcrych.

pod*osi się także, że określon* lokalizacja projektowanych przyiączy

i

wjazdu wynlka nadto

faktu realizowania zamierzeń budor*lanych na dłiałc* sąsiadujące,i r działką §karżqcej ad 1, 1o jest na
działce 7/§, gdzie realizowana jest lnwestycja misszkaniowa przez i;:ny niż §pÓtka PodmlOt i gdzie
z

r

uwagi na głębokie wykopy sięgające 3ranicy Ni*ruchomości, projektowane przyłącza zostałY

zlokalizowane jak na załączonym do odwołania planie.

powyżsre ołnacz§, że wykonanie uzgodnionych i zaakceptowanych przez właŚciwe O§ranY

: instyt!.je prry}ącxy oraz sieci, wiąże się z konieczno§ciq plowadzenia robÓl w bełpcŚredniej

odleglości od wnioskowanych do usunięcia drzew. Podnosimy takźe, że korzenie drzewa wystqPują co
najmniej pod koroną drzew. Dąb należy do drzew o ekstensywnyrx ukladzie kgrzeni. Mając na uwadłe
średnicękarony obu pni dębu, jakieko]wiek place prowadzone w ich pobliżu, wią:aĆ się będą z bardzo
dużą dozą prarłdopodobień*wa naru§zenia sy§ternx korzeni. W kons*kwe*cli chcąr rrealilatvaĆ
inwe§tycję, polencja|nie do.idzie do naruszenia tegoż §y§temu kcrzełiowego.

jakakolwiek próba prre;unięcia rjazdr;, przyłącza czy sieci n:e jest możliwa, w szczególności
z kcnieczlości zachowania obov*iązljących p:,repisów prawa,
Reasumując, skcrrystanie prz*z inwestora z prryslugującegCI rnu prcwa dc rea|łzacji
planorłanej 1nwestycji, na pod§tawił uzyskanych już decyzji, ulgodnień orał zgód powoduje
niezamier:ona kclizję i rnusi doprowadzić dg naruszenia korłeni dwółh drzew, Zaskarżona decyzja nie
rozwiązł:je wskazanej kolizji, odrnawiając w sposob nie ur*zględniająry przedstawionych w toku
póstępowania dowadów iprzesłanek, pozwala.lących na dckonanie xyciłkiprredmiotowych drzew"
Mając to na uwadze, wno§Ię jak na w§tępie ł uchylenie :askarźorej decyzji i pr:ekazani€ §prawy
do ponownegc rczpo:na*ia"
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