
 

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

OR-P.7120.48.2017.RK

                                                    Płock,   23 lipca 2018 r.

DECYZJA NR  77/2018/OR-P

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2017 poz.

1257 z późn. zm. ), w związku z  art. 83d ust.1 pkt 7 oraz art. 83d ust. 2 pkt 5  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późń. zm. ) 

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 04 lipca  2018 r. Gminy Miasto Płock z siedzibą przy placu Stary Rynek 1 w Płocku reprezentowanej przez Pana

Andrzeja Niedbałe Dyrektora Wydziału Inwestycji i Remontów o zmianę decyzji Nr 79/2017/OR-P z dnia 7 września

2017r.  zezwalającej na usunięcie drzew i krzew rosnących na terenie nieruchomości o numerze ewidencyjnym 422/2,

476/2, 488/1, 498/2, 502/4, 504/2, 510/2, 518/14, 753/3, 795/2, 769, 2907 w Płocku

orzekam:

1. Zmienić  ostateczną  decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 79/2017/OR-P z dnia 7 września 2017 r.

w ten sposób, że punkt 2 i 5 sentencji w/w decyzji w brzmieniu:

         „ 2. Ustalić termin usunięcia drzew o których mowa w pkt. 1 do dnia 31 grudnia 2018 r.” 

i

 „ 5. Uzależnić wydanie zezwolenia na usunięcie drzew wymienionych w pkt 1 lit. a –u od wykonania w terminie do

dnia  31  października  2018r.  nasadzeń  zastępczych  polegających  na  zasadzeniu  na  działce  o  numerze

ewidencyjnym  422/2 obręb 1, 433/11 obręb 1 oraz 419/2 obręb 1 przy ulicy Swojskiej w Płocku 11 sztuk drzew

należących do gatunku jarząb szwedzki (Sorbus intermedia) w zamian za drzewa wymienione w pkt 1 lit. a-c i lit. e-l

oraz 9 szt.  drzew należących do gatunku wiśnia piłkowana (  Prunus serrulata) „Royal  burgundy” w zamian za

drzewa wymienione w pkt 1 lit. m - u na działce o nr ewidencyjnym 1761/70 obręb 12 przy ul. Gromadzkiej, 1 sztuka

drzewa glediczja trójcierniowa (Gleditsia triacanthos) „Sunbrust” zamian za drzewo wymienione w pkt 1 lit. d na

działce  o  nr  ewidencyjnym  1761/70  przy  ulicy  Gromadzkiej  w  Płocku. Materiał  do  nasadzenia  powinien  być

wyrośnięty,  

o obwodzie pnia  na wysokości  1 m wynoszącym co najmniej   8 – 10 cm.  Nasadzenia należy wykonać zgodnie ze

sztuką  ogrodniczą,  a  zasadzone  drzewa  winny  zostać  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi

poprzez opalikowanie.” 

otrzymują brzmienie: 



      „2. Ustalić termin usunięcia drzew o których mowa w pkt. 1 do dnia 31 grudnia 2019 r.  

i

„5. Uzależnić wydanie zezwolenia na usunięcie drzew wymienionych w pkt 1 lit. a –u od wykonania w terminie do

dnia 31 grudnia 2019 r. nasadzeń zastępczych polegających na zasadzeniu na działce o numerze ewidencyjnym

422/2 obręb 1, 433/11 obręb 1 oraz 419/2 obręb 1 przy ulicy Swojskiej w Płocku 11 sztuk drzew należących do

gatunku jarząb szwedzki (Sorbus intermedia) w zamian za drzewa wymienione w pkt 1 lit. a-c i lit. e-l oraz 9 szt.

drzew  należących  do  gatunku  wiśnia  piłkowana  (  Prunus  serrulata)  „Royal  burgundy”  w  zamian  za  drzewa

wymienione w pkt 1 lit. m - u na działce o nr ewidencyjnym 1761/70 obręb 12 przy ul. Gromadzkiej, 1 sztuka drzewa

glediczja trójcierniowa (Gleditsia triacanthos) „Sunbrust” zamian za drzewo wymienione w pkt 1 lit. d na działce o nr

ewidencyjnym  1761/70  przy  ulicy  Gromadzkiej  w  Płocku. Materiał  do  nasadzenia  powinien  być  wyrośnięty,  

o obwodzie pnia  na wysokości  1 m wynoszącym co najmniej   8 – 10 cm.  Nasadzenia należy wykonać zgodnie ze

sztuką  ogrodniczą,  a  zasadzone  drzewa  winny  zostać  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi

poprzez opalikowanie”

2. Pozostałą treść decyzji pozostawić bez zmian.

        Uzasadnienie

Gmina Miasto Płock z siedzibą przy placu Stary Rynek 1 w Płocku reprezentowana przez Pana Piotra Gryszpanowicza

prowadzącego działalność  gospodarczą  pod nazwą Road Group Piotr  Gryszpanowicz  uzyskała  decyzję Marszałka

Województwa Mazowieckiego  o nr  79/2017/OR-P  z dnia 7 września 2017 r. zezwalającą na usunięcie w terminie do

31 grudnia 2018 r. dwudziestu jeden drzew i 44m² krzewów z działki o nr ew. 422/2, 476/2, 488/1, 498/2, 502/4, 504/2,

510/2,  518/14,  753/3,  795/2,  769,  2907  w Płocku. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zostało uzależnione  

od wykonania nasadzeń zastępczych, jako rekompensata przyrodnicza. 

Wnioskiem z dnia 4 lipca  2018 r.  Gmina Miasto Płock reprezentowana przez Pana Andrzeja  Niedbałe Dyrektora

Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Płocka zwróciła się o zmianę wskazanej wyżej decyzji w zakresie jej pkt

2 zmiany terminu usunięcia 21 drzew i 44m² krzewów oraz  5 - zmiany terminu wykonania nasadzeń zastępczych. W

uzasadnieniu wniosku wyjaśniono, że zmiana terminu usunięcia drzew i wykonania nasadzeń zastępczych wynika z

trudności związanymi z wyłonieniem wykonawcy na realizację  zadania pn :Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą

infrastrukturą” i unieważnieniem przetargu. 

Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na

mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ

administracji  publicznej,  który ją wydał,  jeżeli  przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej

decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

W rozpoznawanej sprawie w ocenie Marszałka Województwa Mazowieckiego, po dokonaniu analizy wniosku

strony,  zmianie  wskazanej  wyżej  decyzji  Marszałka  Województwa  Mazowieckiego  z  dnia  7  września  2017  r.   

Nr 79/2017/OR-P nie sprzeciwiają się przepisy szczególne i przemawia za tym interes społeczny oraz słuszny interes

Strony polegający na prawidłowym zabezpieczeniu i wykonaniu w/w zadania inwestycyjnego. 

Strona  postępowania,  pouczona  stosownie  do  treści  art.  10  §  1  k.p.a.  o  możliwości  wypowiedzenia  się  co  
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do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań, nie wniosła uwag i wyjaśnień do przedmiotowej sprawy.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044.z późn.zm. ) wydanie

niniejszego zezwolenia zwolnione jest z opłaty skarbowej (zał. do ustawy część III ust. 44 pkt 2, kol. 4 pkt 6).

                                                                        Z up. Marszałka Województwa

                                                                   Tomasz Kominek
                                                                      Urząd Marszałkowski Województwa

                                                                      Mazowieckiego w Warszawa
                                                                   Delegatura w Płocku

                                                                     (podpisano podpisem kwalifikowanym)

POUCZENIE

Od  niniejszej  decyzji  stronie  przysługuje  prawo  wniesienia  odwołania  do  Samorządowego  Kolegium

Odwoławczego  w  Warszawie,  ul.  Kielecka  44,  za  pośrednictwem  Marszałka  Województwa  Mazowieckiego,

w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec

się  prawa  do  wniesienia  odwołania  wobec  Marszałka  Województwa  Mazowieckiego.  Z  dniem  doręczenia

Marszałkowi Województwa Mazowieckiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez

ostatnią ze Stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że brak jest możliwości

zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Otrzymują:

a) Gmina Miasto Płock 

                  Adres skrytki ePUAP: /efixd3031y /SkrytkaESP

(tylko w wersji elektronicznej)
b) a/a 
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