Ożarów Mazowiecki, 16 września 2011 roku
Burmistrz Miasta i Gminy
Ożarów Mazowiecki
ul. Kolejowa 2
05-850 Ożarów Mazowiecki

WŚiR.6131.82.2011
DECYZJA
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 2 ust. 1 pkt. 8, art. 83 ust. 1,
2a, 2c i 3 oraz 86 ust. 1 pkt 5 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 29 czerwca 2011 r.
(L. dz. 9297/6/2011) złożonego przez Zarząd Dróg Powiatowych, z siedzibą przy
ul. Poznańskiej 300, 05-850 Ożarów Mazowiecki dotyczącego wydania zezwolenia na
usunięcie drzewa rosnącego w pasie drogi powiatowej nr 4117W – ul. Rajdowa, dz. nr ew.
132/11 obręb 0007 Konotopa, gmina Ożarów Mazowiecki oraz po dokonaniu w dniu 13 lipca
2011 r. oględzin drzewa

orzekam
I. Zezwalam Zarządowi Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim na usunięcie drzewa
zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej nr 4117W - ul. Rajdowa, dz. nr ew. 132/11
obręb 0007 Konotopa, w terminie do 31 grudnia 2011 r:
1. Kasztanowiec biały o obwodzie pnia 193 cm mierzonego na wysokości 1,3 m.
II. Uzależniam udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa wyszczególnionego w pkt I
niniejszego zezwolenia od zastąpienia usuwanego drzewa co najmniej 2 drzewami na dz.
nr ew. 132/11 obręb 0007 Konotopa
a) Drzewa należy zasadzić nie później niż do 30 czerwca 2012 r.
b) Drzewa przeznaczone do nasadzenia powinny być w wieku co najmniej 7 lat
z zakrytym systemem korzeniowym oraz powinny odznaczać się dobrą jakością.
c) W przypadku braku miejsca do sadzenia drzew zastępczych na działce 132/11 obręb
0007 Konotopa miejsce posadzenia drzew należy uzgodnić z Wydziałem
Środowiska i Rolnictwa tel. 722-22-07 wew. 237.
d) O posadzeniu drzew należy poinformować Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu
Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim.
III. Odstępuję od naliczenia opłaty za usunięcie drzewa.

UZASADNIENIE
Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim wnioskiem z dnia 29 czerwca 2011 r.
stosownie do art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2004 r. nr 92, poz. 880 z późn. zm.) wystąpił do Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów
Mazowiecki o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z dz. nr ew. 132/11 obręb 0007
Konotopa. Z wniosku wynika, że drzewo zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego
i nieruchomościom przy drodze. W toku postępowania administracyjnego przeprowadzono w
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dniu 13 lipca 2011 r. oględziny przedmiotowego drzewa. Stwierdzono, że drzewo stanowi
zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Stosownie do art. 86 ust. 1 pkt 5 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
odstąpiono od naliczenia opłaty z tytułu usunięcia drzewa.
Wydanie zezwolenia, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 8, art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 880 z późn. zm.), uzależniono od
wykonania sadzenia zastępczego 2 drzew na dz. nr ew. 132/11 obręb 0007 Konotopa, bądź
w przypadku braku miejsca na w/w działce miejsce sadzenia zastępczego należy uzgodnić
z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim.
Na podstawie art. 83 ustęp 2a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U.04.92.880 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki pismem
WŚiR.6131.82.2011 z dnia 26.07.2011 r. wystąpił o do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska o uzgodnienie projektu niniejszej decyzji. Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska zgodnie z art. 83 ust. 2 b projekt ten uzgodnił.
Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od
daty doręczenia decyzji.

Pouczenie
Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie
odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.

Otrzymują:
1. Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Poznańska 300, 05-850 Ożarów Mazowiecki.
2. a/a.
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