
Burmistrz Miasta Nowy Targ
34-400 Nowy Targ, u]. Krzywa  1

Powiat Nowotarski
ul. Bo]es]awa Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ

Nasz znak:  GKios.6131.47.2021
Nowy Targ, 26 kwietnia 2021  r.

DECYZJA

Działając na podstawie art.  83  ust.1  pkt  1  i ust 3,   art.  83a ust.1, art.  83c ust.1,  3,  art.  84
ust.  1 -7,  83d  ust  5,  art.  85  ust.  1  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004r.  o ochronie  przyrody  (Dz.  U.

~     z2020r.  poz.  55  z  póżn.  zm.),  rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  3  lipca  2017r.  w  sprawie

wysokości  stawek  opłat  za usunięcie  drzew  i krzewów  (Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  1330)  oraz  art.   104
ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960r.  Kodeks  postępowania  administracyjnego  (Dz.  U.  z  2020  r.  poz.
256. z późn. zm.),

po   rozpatrzeniu

wniosku:    Powiatu Nowotarskiego  ul.  Bolesława  Wstydliwego  14,  34-400  Nowy  Targ  w  sprawie
wydania zezwolenia na  usunięcie  drzew rosnących  na  działce  ewidencyjnej  nr  16293/6
w Nowym Targu,

orzekam

1.     Udzielić zezwolenia na usunięcie drzew z gatunku:
a)  brzoza  brodawkowata  (Betula  pendula)  w  ilości  3  szt.  `o  obwodzie  pni  mierzonych  w  cm:

124,103  ( dwa pnie),133,132,
b) sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) w ilości  1  szt. o obwodzie pnia 11 Ocm
c) jesion wyniosły  (FraxJ.n#§  excć'/si.or)  w ilości  16  szt.  o  obwodzie pni  mierzonych w cm:  90,

54, 52, 52, 68, 82, 72, 93, 94, 70, 66, 78, 73,178, 78,77,
d)  modrzew  euopejski    (ŁcrrJ.x  cJć7cł.d#c])    w  ilości  6  szt.  o  obwodzie  pni  mierzonych  w  cm:

122,145,130,177,113,  76,

e) jesion  wyniosły  (Frczx.z.#ws  excc/sz.or)  w  ilości  3  szt.  o  obwodach  pni  mierzonych  w  cm:  50,
50, 47, 46,

rosnące na terenie działki ewidencyjnej  nr  16293/6 w Nowym Targu;

tel,18-26-11-242

tel.    18-266-28-91

fax.18-266-23-12

Sekretariat Burmistrza
e-mail :  sekret&riat@um.nowyiarg.pl
e-mail .  burm i stTz@iim no\wtarg,pl

www nowytarg.pl
pokój  Nr  101.1  piętro



2.   Na warunkach:
a)  dokonać usunięcia drzew w terminie do dnia 30.12.2021r.,
b)  dokonać nasadzeń zastępczych w ilości  120 sztuk dizew z gatunku do wyboru: sosna zwyczajna

(Pinus  sylvestris),  klon  jćiwoi  (Acer  pseudopla[anus),  modrzew  euiopeiskŁ  (Larix  decidua),
brzoza  brodawkowata  (Be/c//cr pe#dŁ!/c]), jesion  wyniosły  (Fraxj.#%s  ć'xce/s./'or),  klon  pospolity

(Acer  platanoides),   klon  palmo`^!y   (Acer  palmatum),  lLpa  ą`ilia),   świeik  z:wyczaimy  (Picea
c7b/.Ć's/,   świerk  kłujący  (Pł.cećz pw#ge«s/,    o minima[nym  obwodzie  pni  drzew  na  wysokości
100 cm -10cm,

c)   dokonać  nasadzenia nowych  drzew na  działce  ewid.  nr  16293/6  przy  ul Jana Pawła w Nowym
Targu,  oraz  na  działkach  ewidencyjnych  nr  15678,   15677/4  ul.  Targowa  w  Nowym  Targu
w teminie do dnia 30 listopada 2022r.,

d)°naf,*zcyłep:::::#łap:[ąnsfod=śwZ:;tę#CyĘźłpa'łwGtoesTołdniek:aJŻ8ii:ja[::jdr[ao3łognr;ds::d:°w2i3±.ź

Urzędu  Miasta Nowy Targ,
3.   Naliczyć administracyjną opłatę pieniężną za usunięcie drzew określonych w punkcie  1  a, b, c, d

niniejszej   decyzji   w   wysokości:   71840,00   złotych   (słownie:   siedemdziesiąt  jeden   tysięcy
osiemset  czterdzieści  złotych  00/100)  zgodnie  z załącznikiem nr  1  do  rozporządzenia Ministra
Środowiska  z  dnia  6   lipca  2017r.   w  sprawie  wysokości   stawek  opłat  za  usunięcie  drzew
i ki.zewów (Dz. U. z 2017 r. poz.1330).

Lp. Gatunek drzewa

Obwód drzewaWCmmierzonegonawysokości130cm
Stawka w zl za 1cmobwodupniadrzewamierzonegonawysokości130Cm

Kwota w zl

1 brzoza brodawko wata
1-124,2-103124+51,5=175.5

30 5265,00

2 brzoza brodawko wata 133 30 3990,00

3 brzoza brodawko wata 132 30 3960,00

4 modrzew europejski 122 30 3660,00

5 modrzew europejski 145 30 4350,00

6 modrzew europejski 130 30 3900,00

7 modrzew euopejski 177 30 5310,00

9 modrzew  europej ski 76 25 1900,00

JO1 jesion wyniosły 90 25 2250,00
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11 jesion wyniosły 54 25 1350,00

12 jesion wyniosły 52 25 1300,00

13 jesion wyniosły 52 25 1300,00

14 jesion vvniosły 68 25 1700,00

15 jesion vwniosły 82 25 2050,00

16 jesion wyniosły 72 25 1800,00

17 jesion wyniosły 93 25 2325,00

18 jesion wyniosły 94 25 2350,00

19 jesion wyniosły 70 25 1750,00

20 jesion wyniosły 66 25 1650,00

21 jesion vvniosły 78 25 1950,00

22 jesion wyniosły 73 25 1825,00

23 jesion wyniosły 178 30 5340,00

24 jesion wniosły 78 25 1950,00

25 jesion wyniosły 77 25 1925,00

26 sosna zvvczajna 110 30 3300,00

SUMA 71840'00

4. Odroczyć termin uiszczenia opłaty ustalonej  w punkcie 3 niniejszej  decyzji do dnia 30 listopada
2025r.,  w  zamian  za  wykonanie  nasadzeń  zastępczych  określonych  w  punkcie  2b  niniejszej
decyzji,  zgodnie  z  art.  84  ust.  3  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004r.  o  ochronie  przyrody.  Jeśli

posadzone w zamian drzewa zachowają żywotność po upływie 3  lat od dnia posadzenia albo  nie
zachowają  Żywotności  z  przyczyn  niezależnych  od  posiadacza  nieruchomości,  to  na  wniosek
Powiatu Nowotarskiego  należność  z tytułu ustalonej  opłaty  za usunięcie  drzew będzie podlegać
umorzeniu,  zgodnie  z  art.  84  ust.  4  ustawy  o ochronie  przyrody.  Jeśli  posadzone  drzewa    lub

jedno z nich, nie zachowają żywotności po upływie powyższego okresu, z przyczyn zależnych od
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posiadacza nieruchomości,  naliczana  opłata jest  przeliczana  w sposób  proporcjonalny  do  liczby
drzew,  które nie zachowały żywotności,  zgodnie z art.  84 ust.  5  ustawy o ochronie przyrody. Na
podstawie  art.  84.  ust.  7  ustawy    o    ochronie  przyrody,  wprzypadku  niewykonania  nasadzeń
zastępczych   wynikających z art.  84 ust.  3 w/w ustawy, lub części z nich, naliczona opłata będzie

przeliczana  w  sposób  proporcjonalny  do  liczby  drzew,  które  nie  zostały  wykonane  zgodnie
z zezwoleniem i przekazana na konto Urzędu Miasta Nowy Targ, 681240157411110000 0789
7564  do   14  dni  od  dnia,  w którym  decyzja  ustalająca  wysokość  opłaty  stała  się  ostateczna.
Usunięcie drzew określonych w punkcie  1  niniejszej  decyzji bez spełnienia warunków zawartych
w punkcie 2a, 2b,  2c, 2d niniejszej  decyzji, będzie traktowane jako usunięcie bez zezwolenia, co
sankcjonowane jest karami pieniężnymi.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 23  marca 2021r.  Powiat Nowotarski, zwrócił   się o wydanie decyzji
na usunięcie drzew rosnących na działce ewid. nr  16293/6 w Nowym Targu.
Wnioskodawca  zadeklarował  chęć  dokonania  nasadzeń  zastępczych  stanowiących  kompensację
przyrodniczą za usunięte drzewa w rozumieniu art.  3  pkt s ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo
ochrony  środowiska,  na  działce  ewid.  nr  16293/6  przy  ul.  Jana Pawła 11  w Nowym  Targu  oraz  na
działkach  ewidencyjnych  nr  15678,  15677/4  ul.  Targowa  w  Nowym  Targu.  Ze  względu  na  brak
możliwości dokonania wszystkich nasadzeń na działce ewidencyjnej  nr  16293/6 Powiat Nowotarski
zadeklarował  chęc  dokonania  pozostałych  drzew  na  działkach  miejskich  przy  ul.   Targowej   w
Novvm Targu.
W  trakcie  przeprowadzonej   wizji  lokalnej   w  terenie  dnia  6  kwietnia  2021r.  przy  udziale  Pana
Tomasza    Nawary     i     Pana     Adama     Skawskiego     przedstawicieli     Powiatu    Nowotarskiego
przeprowadzono  ocenę  wizualną drzew.  Szczególną uwagę  zwrócono  na ogólny  stan fitosanitarny
korony   drzew  oraz   sprawdzono   zgodność   pokrojową   z gatunkiem   i sporządzono   dokumentację
fotograficzną oraz dokonano pomiarów obwodów pni na wysokości  130 cm drzew wskazanych we
wniosku, sprawdzając lokalizację wg załączonego szkicu sytuacyjnego.
Wnioskowane  do  usunięcia  drzewa  to  brzozy  brodawkowate  3  szt.  o  obwodzie  pni  mierzonych
wcm   124,103   (dwa  pnie),133,132,     modrzewie  europejskie  w  ilości  6  szt.  o  obwodach  pni
mierzonych  w  cm:  122,145,130,177,113,  76, jesiony  wyniosłe  w  ilości  20  szt.  o  obwodach  pni
mierzonych w cm:  90, 50, 54, 52, 50, 52, 68, 82, 72, 93, 94, 47, 70, 66, 78, 73,178, 78, 46, 77, oraz
sosna  zwyczajna  w  ilości   1   szt.  o  obwodzie  pnia  110cm.  Drzewa  zlokalizowane  są  na  działce
ewidencyjnej   nr 16293/6 i rosną w bliskim sąsiedztwie ogrodzenia. W/w drzewostan charakteryzuje
się  dobrze  rozwiniętymi  koronami, jak  również   zachowaną statyką.  Nie  stwierdzono  widocznych
śladówdestrukcji.
W obrębie wnioskowanych drzew nie stwierdzono występowania gatunków chronionych.
Wyżej wymienione drzewa kolidują z planowanym poszerzeniem drogi gminnej  ( 8KDW - zgodnie
z  miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzemego  Nowy  Targ  30  Podmieścisko-Stawiska.
Poszerzona droga ma być drogą dojazdową do inwestycji pt. „Budowa budynku Zespołu Szkół nr 1
z  salą  gimnastyczną  oraz  rozbudowa  budynku  Zespołu  Placówek  Szkolno  -  Wychowawczo  -
Opiekuńczych, wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid  16293/6 przy ul. Jana Pawła 11
85 w Nowym Targu.
Zgodnie  z  art.  84  ust  1  ustawy  o  ochronie  przyrody  za usunięcie  drzew wymienionych w punkcie
1  a,   b,   c,   d  niniejszej   decyzji  naliczono   administracyjną  opłatę  pieniężną,   ustaloną  w  punkcie
3 niniejszej  decyzj i, mnożąc obwód pnia drzewa przez stawkę określoną w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 6 lipca 2017 r., w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
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(Dz. U.  z 2017r. poz.1330).
Przedmiotowe  drzewa  mają    zostać  zastąpione  zgodnie  z  pkt  2b  niniejszej  decyzji  nową  zielenią
w łącznej  ilości  120  sztuk  dizew  z  gatunku  do  wyboru:  sosna  zwyczajna  (Pz.7?#s  s);/ves/rJ.s),  klon

Jawor  (Acer pseudoplatanus), modrzBw  europeiski (Larix  decidua), brzoza broddwkowata, (Betula
pĆ'#d#/c]),  jesion  wyniosły  (Fra):i.n%s  exc/s7.or),  klon  pospolity  /4cer  p/c7/crno7.c7c§/,   klon  palmowy
/4cer  pc7/mc7/#m),   lipa  /r;./7.c}/,   świerk  zwyczajny  (P;.cec}  obz.Ć3s/,   świerk  kłujący   (Pj.cec7  pwngć>#s/,
o minimalnym obwodzie pni dHew na wysokości 100 cm -10cm.

W przypadku,  gdy  nasadzone  drzewa  zachowają  żywotność  po  upływie  3  lat  od  dnia  ich

posadzenia,   na   wniosek   Powiatu   Nowotarskiego   naliczona   administracyjna   opłata   pieniężna,
określona w punkcie 3 niniejszej decyzji, będzie podlegać umorzeniu zgodnie z  art.  84 ust. 4 ustawy
z dnia 16 kwietnia  2004r. o ochronie przyrody.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniej szej  decyzji słuąr stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Nowym  Sączu, ul.  Gorzkowska 30, za pośrednictwem Bumistrza Miasta Nowy Targ w teminie
14dni  od  daty  jej   doręczenia  (art.127   §   1   i   2  k.p.a.   oraz  art.129   §   1   i  2  k.p.a.).   Wniesienie
odwołania w teminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art.130 § 2 k.p.a.).  Stronie przysługuje prawo
do  zrzeczenia się prawa do wniesienia   odwołania od niniejszej  decyzji.  Z  prawa do zrzeczenia się
prawa  do  wniesienia  odwołania  strona  może  skorzystać  w  trakcie  biegu  terminu  do  wniesienia
odwołania. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania należy złożyć w Urzędzie
Miasta Nowy Targ w teminie  14 dni od dnia otrzymania niniejszej  decyzji.  Z dniem doręczenia do
Urzędu Miasta Nowy Targ oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, niniej sza
decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art.  127a §  1  i 2 k.p.a).
Wycinka drzew może nastąpić P0 TERMINIE, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.
Niewykonanie   nasadzeń   zastępczych,   zgodnych   z   warunkami   niniejszej    decyzji,   będzie
skutkowalo  wszczęciem  postęi)owania  egzekucyjnego  w  administracji  (art.  86  ust.  3  ustawa
o ochronie przyrody).
Zwolniono z opłaty skarbowej  na podsiawie ari.  4  cz.111, pk[  44,  ppk[  6 ustcmiy z dnia  16 lisfopada
2006r.  o opłacie skarbowej  ( Dz. U. z 2020r. poz.  1546 z późn`  zm.).

;u,p,.mBUL#|iioi:
NACZELNIK WYDZIAŁU

Otrzymują:
1/ Adresat,
2/ aa.
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