
 

               

- łącznie 358 szt drzew z terenu ich posesji w 2020 roku
Celem rekompensaty wyrządzonych strat w środowisku nałożono na 
wnioskodawców obowiązek realizacji nasadzeń zastępczych w ilości 476 szt za 
ilość drzew usuwanych w 2019 roku oraz nasadzeń zastępczych w ilości 452 szt za 
ilość drzew usuwanych w 2020r. 

                                                                              Z up. Prezydenta Miasta

                                                                                Jadwiga Zienkiewicz
                                                                                (Zastępca Prezydenta)
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GOS.0003.12.2020XIV                                               Legnica, dnia 5 czerwca 2020 roku

     Pani
 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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