Ożarów Mazowiecki, 2011-03-17
Burmistrz
Ożarowa Mazowieckiego
ul. Kolejowa 2
05-850 Ożarów Mazowiecki
WŚiR.6131.14.2011
DECYZJA
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 2 ust. 1 pkt.
8, art. 4, art. 83 ust. 1 i 3, art. 84 ust. 3 oraz 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 880 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 11 lutego 2011 r. (L. dz. 2545) i uzupełnienia wniosku z dnia 24 lutego 2011 r. (L. dz.
3142) złożonych przez spółkę ALD Automotive Polska, dotyczącego wydania zezwolenia na
usunięcie drzew rosnących na działce o nr ew. 18/11 obręb 09 Ożarów Mazowiecki

orzekam:
I. Zezwolić na usunięcie w terminie do 30 kwietnia 2011 r. następujących drzew rosnących
na dz. nr ew. 18/11 obręb 09 Ożarów Mazowiecki:
1. Klon jesionolistny o obwodzie pnia 144 cm mierzonego na wysokości 1,3 m,
2. Klon jesionolistny o obwodzie pnia 106 cm mierzonego na wysokości 1,3 m,
3. Klon jesionolistny o obwodzie pnia 110 cm mierzonego na wysokości 1,3 m,
4. Klon jesionolistny o obwodzie pnia 114 cm mierzonego na wysokości 1,3 m,
5. Klon jesionolistny o obwodzie pnia 85 cm mierzonego na wysokości 1,3 m,
6. Klon jesionolistny o obwodzie pnia 125 cm mierzonego na wysokości 1,3 m.
II. Zobowiązać do posadzenia 12 drzew - z zakrytym systemem korzeniowym i wysokości
około 2,5 m - w terminie do 30 listopada 2011 r. Miejsce posadzenia drzewa należy uzgodnić
z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa tel. 722-22-07 wew. 235 lub 236. Należy również
poinformować Wydział o wykonanych nasadzeniach w terminie 14 dni od daty wykonania
nasadzeń.
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UZASADNIENIE
Firma ALD Automotive Polska Sp. z o.o. wnioskiem z dnia 11 lutego 2011 r. i po
uzyskaniu zgody właścicielskiej użytkownika wieczystego terenu – spółki Morra, z siedzibą
w Raszynie-Jaworowej przy ul. Rumianej 3 (uzupełnienie wniosku z dnia 24.02.2011 r.),
wystąpiła do Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
rosnących na działce nr ew. 18/11 obręb 09 Ożarów Mazowiecki. W toku postępowania
administracyjnego przeprowadzono oględziny (dnia 17 lutego 2011 r.) i stwierdzono, że
przedmiotowe drzewa to klony jesionolistne o obwodach pni 144 cm (nr 1), 106 cm (nr 2),
110 cm (nr 3), 114 cm (nr 4), 85 cm (nr 5) i 125 cm (nr 6) mierzonych na wysokości 130 cm.
Drzewo nr 1 – posusz wynosi 30%, pochylone 30 w kierunku południowym. Przeciążone.
Na wysokości 3 m rozwidlenie o ostrym kącie rozwarcia – możliwość rozerwania. Na całej
długości pnia zgnilizna miękka wewnętrzna.
Drzewo nr 2 – posusz 30%, pochylone 30 w kierunku wschodnim. Przeciążone. Posiada
naderwany system korzeniowy.
Drzewa nr 3 do 6 wyrastają z jednego odziomka.
Drzewo nr 3 i 4 – posusz 30%, pochylone 45 w kierunku południowo-zachodnim (nr 3) i
południowo-wschodnim (nr 4). Przeciążone. Liczne blizny po odciętych konarach z wlotami
próchniczymi. Na całej długości pni zgnilizna miękka wewnętrzna.
Drzewo nr 5 i 6 – posusz 30%, pochylone 30 w kierunku północnym (nr 5) i zachodnim (nr
6). Przeciążone. Liczne blizny po odciętych konarach z wlotami próchniczymi. Na całej
długości pnia zgnilizna miękka wewnętrzna.
W związku z tym, że wszystkie przedmiotowe drzewa mogą zagrażać bezpieczeństwu ludzi
odstąpiono od naliczenia opłaty za usuniecie w/w drzew.
Do obowiązków organów administracji publicznej należy dbałość o przyrodę, dlatego,
celem ochrony zieleni miejskiej, w ramach kompensacji przyrodniczej i zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju, po przeprowadzonej wizji w terenie, zobowiązano wnioskodawcę
do wykonania nasadzeń zastępczych w liczbie 12 sztuk.
Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

Prace przy wycince przeprowadzić powinien podmiot posiadający odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje.

2

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od
daty otrzymania decyzji.
Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu,
a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.

Otrzymują:
1. ALD Automotive Polska Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101 a, 45-041 Warszawa.
2. Morra Sp. z o.o., ul. Rumiana 3, 05-090 Raszyn-Jaworowa
3. a/a
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