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  W odpowiedzi na   interpelację nr 53/03/2021  z dnia 01.03.2021 r. w sprawie  

strategii nasadzania obszarów zielonych i tworzenia zielonych korytarzy informuję, że Wydział 

Zarządzania Ruchem Drogowym, we współpracy z innymi wydziałami, prowadzi działania mające 

na celu połączenie istniejących ścieżek rowerowych w spójną sieć, między innymi w osiach 

północ-południe i wschód-zachód naszego miasta. Realizacja jest uzależniona od posiadanych 

środków finansowych, dlatego podejmowane są działania w celu pozyskania środków 

zewnętrznych. Część istniejących i planowanych dróg dla rowerów prowadzona jest pomiędzy 

szpalerami drzew, np. na al. Orła Białego, ul. Grabskiego, na al. Rzeczypospolitej, na ul. Sudeckiej, 

ul. Piłsudskiego itd. W innych wypadkach ze względu na ograniczoną szerokość pasa drogowego 

nie ma takiej możliwości. Opracowana koncepcja ścieżek rowerowych w Legnicy dostępna na 

stronie internetowej obrazuje stan istniejący i perspektywy rozwoju komunikacji rowerowej. 

Ponadto Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  

dostępne do wglądu dla każdego mieszkańca na stronie www.legnica.eu oraz przyjęty Uchwałą 

nr XIV/186/19 Rady Miejskiej w Legnicy z dnia 25.11.2019r  „Plan adaptacji Miasta Legnica do zmian 

klimatu do roku 2030” , określają działania adaptacyjne m.in. zwiększenie udziału powierzchni 

biologicznie czynnych, budowę i rozwój zielonej infrastruktury, rewitalizację zdegradowanych 

obszarów przestrzeni publicznych poprzez wprowadzanie tam, gdzie jest to możliwe  zieleni 

krzewiastej i wysokiej, kontynuację prac pielęgnacyjnych i utrzymaniowych zieleni itd. 

Odnośnie pytania w sprawie nasadzeń kompensacyjnych realizowanych w 2019 i 2020 roku 

informuję, że wedle  art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. 

Dz.U. z 2020, poz. 55 ze zm.) w przypadku naliczenia opłaty za usunięcie drzewa (lub krzewu) oraz 

uzależnienia wydania zezwolenia na usunięcie drzewa (lub krzewu) od wykonania nasadzeń 

zastępczych, organ właściwy do wydania zezwolenia odracza termin uiszczenia opłaty za jego 

usuniecie na okres 3 lat od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na jego przesadzenie 

lub wykonanie nasadzeń zastępczych. Jeżeli przesadzone albo posadzone drzewa lub krzewy 

zachowały żywotność po upływie okresu wskazanego powyżej, lub nie zachowały żywotności z 

http://www.legnica.eu/


przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, należność z tytułu ustalonej opłaty za 

usunięcie drzew lub krzewów podlega umorzeniu. 

Jeżeli cześć z drzew nie zachowa żywotności po upływie okresu, o którym wspomniano powyżej 

(tj. 3 lat od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu) z przyczyn zależnych od posiadacza 

nieruchomości, naliczona opłata przeliczana jest w sposób proporcjonalny do liczby drzew lub 

powierzchni krzewów, które nie zachowały żywotności.  

Ponieważ weryfikacja żywotności nasadzeń zastępczych realizowana jest po upływie 3 lat od dat 

wyznaczonych poszczególnymi decyzjami Prezydenta Miasta Legnicy, w obecnej chwili nie jest 

możliwe przekazanie wnioskowanej w interpelacji informacji. 

W związku z tym, że nie upłynął jeszcze termin do weryfikacji nasadzeń zastępczych nałożonych 

decyzjami Prezydenta Miasta Legnicy z 2019 i 2020 roku, odbiór ich realizacji odbędzie się w 2023 i 

2024 roku. 

       Z up. Prezydenta Miasta 

       Jadwiga Zienkiewicz 
       (Zastępca Prezydenta) 
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2.OK. w/m 
 

 
 
 

 


