
 

               

lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.)
sosna czarna (Pinus nigra Arn.)
Orzech włoski
Paulowania puszysta (Paulownia tomentosa Steud.)
Dąb szypułkowy (Quercus robur )
Klon zwyczajny kulisty'Globosum'
Brzoza brodawkowata Youngi, 
Kasztanowiec czerwony
Thuja Brabant
Thuja Danica
Morwa biała
Grab pospolity"fastigiata"
Berberys thunbergi Red Carpet
Berberys „Atropurpurea”c-1,5
Dereń biały 'Elegantisima'
Forsycja
Irga lucidus
Irga płożąca Ursynów
Tawuła japońska „Golden Princess”,
Trzmielina Fortune'a 'Canadale Gold'
Krzewuszka cudowna „Nana purpura
Krzewuszka”Red Prince”
Mahonia
Pęcherznica kalinolistna „Red Baron
Pęcherznica Luteus
Pigwowiec japoński
Pięciornik krzewiasty 
Hortensja bukietowa
Hortensja ogrodowa
Ognik 'Orange Glow
Ligustr pospolity
Bluszcz pospolity
Rhododendron „Red jack c-3”
Róża pomarszczona

Odnośnie Pana zapytania dotyczącego korzyści z nasadzenia drzew informuję, że 
drzewa na terenach zurbanizowanych dostarczają lokalnej społeczności szeregu 
korzyści mających ogromne znacznie dla człowieka. Najważniejszą funkcją drzew 
rosnących w mieście jest oczywiście ich zdolność do redukcji stężeń 
zanieczyszczeń komunikacyjnych m.in..: metali ciężkich, pyłów oraz produkcja 
tlenu. Poprzez absorpcję CO2 z atmosfery łagodzą efekt cieplarniany. Poprzez 
utrzymywanie odpowiedniej wilgotności powietrza i łagodzenie nagłych zmian 
temperatury wpływają na klimat. Sadzone wzdłuż dróg i nieruchomości wpływają 
na ograniczenie hałasu miejskiego. Poza tym, wpływają na zdrowie psychiczne i 
duchowe ludności miast. Przedstawione powyżej przykłady korzyści z drzew 
stanowią tylko część korzyści, które są uzyskiwane przez obecność drzew i innych 
roślin w strukturach obszarów zurbanizowanych. Ponieważ drzewa podlegają 
powszechnej ochronie prawnej, zezwolenie na ich usuniecie może być wydane 
tylko w przypadku gdy organ uzna przyczynę ich usunięcia za ważną 
przemawiającą za rezygnacją z ich ochrony. W wyniku przeprowadzonych 
postępowań administracyjnych podmiotom prywatnym prowadzącym działalność 
na terenie miasta Legnicy zezwolono na usuniecie:
- łącznie 379 szt drzew z terenu ich posesji w 2019 roku
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 Aleksandra Krzeszewska

         Radna Rady
                                         Miejskiej Legnicy

Odpowiadając na Pani interpelację z dnia 22 maja 2020r. dotyczącą wycinki drzew na osiedlu 
„Piekary” przy ul. Witkiewicza 8-16 w Legnicy informuję, że do Urzędu Miasta Legnicy nie 
wpłynął wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gatunku  robinia akacjowa, świerk 
oraz jarząb pospolity z terenu nieruchomości oznaczonej nr 1056/12 obręb Piekary Osiedle 
położonej przy ul. Witkiewicza 8-16 w Legnicy. 
W myśl art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody spółdzielnia mieszkaniowa zobowiązana jest 
każdorazowo przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew informować 
w sposób zwyczajowo przyjęty mieszkańców o zamiarze złożenia takiego wniosku. 
Każdorazowe złożenie wniosku przez spółdzielnie mieszkaniowe o wydanie zezwolenia na 
usunięcie drzew poprzedzone jest możliwością wniesienia uwag w terminie 30 dni od 
momentu  przedłożenia jej do publicznej informacji. Zgłaszane zastrzeżenia mieszkańców 
związane z zamiarem usunięcia drzew przez spółdzielnie mieszkaniowe są przedkładane 
organowi wraz z ich wnioskiem o wydanie stosownego zezwolenia i mają istotne znaczenie w 
kwestii przychylenia się do prośby wnioskodawcy. Wydanie decyzji w sprawie usunięcia 
drzew realizowane jest w oparciu o zgromadzony podczas prowadzonego postępowania 
materiał dowodowy m.in. o sporządzony podczas oględzin drzew protokół zawierający istotne 
ustalenia wskazujące na stan fitosanitarny drzew oraz stopień realności zagrożenia jakie 
stwarza w obecnym stanie dla życia zdrowia i mienia użytkowników pobliskich nieruchomości 
oraz uwzględnieniu wnoszonych uwag mieszkańców. Przychylenie się do prośby 
wnioskodawcy zawsze poprzedzone jest wyjaśnieniem okoliczności sprawy oraz 
przeciwstawieniem interesu wnioskodawcy z interesem publicznym polegającym  m.in. na 
ochronie elementów przyrody.
Podkreślenia wymaga fakt, iż przepisy ustawy o ochronie przyrody przyznają organowi 
kompetencje do wydawania zezwoleń na usunięcie drzew(a) pod warunkiem realizacji 
nasadzeń zastępczych (nowych sadzonek) celem rekompensaty strat w środowisku z którego 
zawsze korzysta. Art. 75 ust. 3 ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
stanowi, że jeżeli ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, należy podejmować 
działania mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód, w szczególności przez 
kompensację przyrodniczą czyli zespół działań „obejmujących (…) zalesianie, zadrzewianie 
lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej 
na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację 
przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych.
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