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Szanowna Pani

W odpowiedzi na pismo o sygnaturze, z drria 03.05.2018 roku (data wptywu 0g.05.201g
roku), dotycz}ce wycinki drzew rosn4cych na nieruchomo5ci polozonej w re;onie j. podk6wka
w Olsztynie, przekazujg informacje w przedmiotowej sprawie.

NieruchomoS6 poloZona w s4siedztwie jeziora Podk6wka (Obr. 156, dz. nr: 41, 4'l,3gt5),
na lc6rej p_rowadzona byla wycinka dvew stanowi wlasnoS6 osoby fizycmej. Zs wzglgdu na fakt, Le

Sljduje sig ona w granicach administmcv.jnych miasta, wydzial Lar Mi"lrt i z,arz{uDr6g, zielerrri Transportu w Olsztynie sprawuje nadz6_r merytoryczny nad prowadzon4 tam gospodark4 le5n4.
Wlafuiciele prywatnych las6w maj4 obowi4zek stosowania sig do przyjgtego ,p.iroron"go planu
vrz4dzenia lasu, kt6ry okreSla m.in. kiedy, gdzie i w jakim wymiarze moma Ootonywae-wyiinti
drzew.

ZarzqdDr6g,Zieleni i Transportu w Olsztynie wystosowal do wlaSciciela pismo znakazem
wstrzymania wyrgbu, poniewaZ jednostka sprawuj4ca nadzlr nad gospodark4 le6n4 nie posiada
informacji o zamiarze i zakresie obecnie prowadzonych rob6t, i tiyz" zi wzglgdu ri u.uk
egzekwowania zakaz6w dotycz4cych gatunk6w objgtych ochron4 (wycinka w okJsie lggowym).
Ponadto Zarz.4d Dr6g, Zieleni i Transportu w Olsztynie przeslal Oo nokuratury Rejonowej-Olsztyn
-P6lnoc zawiadomienie o prowadzeniu nielegalnej wycinki drzew na terenie le6nym. 

'
JednoczeSnie przekazujg, 2e Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie, na

wniosek Wydzialu Srodowiska Urzgdu Miasia Olsziyna, podj4l dzialanla przeciwdzialaj4ce niszczeniu
gatunk6w ptak6w objgtych ochron4 prawna, wobec kt6rych obowi4zuj4 zakazy okreslone w art. 52
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i Rozporz4dzeniu Mini#a Srodowiska z dnia
16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierz4t 62. U. z 2016 r. poz. 2lg3), pnekaz$4c
wniosek o interwencjg do Komendy wojew6dzkiej policji w olsztynie

Nieruchomo56 poloZona na osiedlu Redykajny jest niezaprzeczalnie terenem cennym
ptzyrodniczo, posiadaj4cym wiele funkcji przyrodniczych, polegaj4cych na regulacji stosunk6w
wodnych oraz stanowi4cych miejsce bytowania oraz przemi"ir"r^ii iig zwierz{t. To tereny, kt6re
ksztattuj4 wlaSciwe zachowanie r6wnowagi ekologicznej, to siedliska rzadkicir gatunk6w rogin
i zwierz4t.
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Tewzglgdn na powy2sze, dzialkr oznaczorrc numerami: 15641,156-47,156-3815, znajduj4ce
sig na obszarzp miasta Olsztyna, objgte s4 miejscowym pilanem zagospodarowania przestrzennego
otoczenia jeziora Siginek (Podk6wka) w Olsztynie (Uchwata Rady Miasta Olsztyna Nr )AilII/4L1/12
z dnia 30 maja 2012 roku). Zgodnie z zapisami mpzp sQ to tereny oznaczone sygnaturami: ,,37r "
i ,,5n:' - zielefi le5na, ,,12.{I{' - zieleh naturalna oraz ,,2W" - teren przeznaczoty na uslugi
turystyki.

Na podstawie zapis6w ww. planu oraz art. 83f ust. 14 pkt Lb, art. 83f ust. 15 plo 1 Ustawy
zdnia 16.04.2004ro ochronie prqrody(Dz.U.z20l8r.poz. 142tj.),wdnfu27.ll.2017roku
zostala wydana decyzja o sygnaturze SD.6131.330.45.2017.MM o wniesieniu sprzeciwu w zalaesie
wycinki drzew rosn4cych na nieruchomoSci polo2onej migdzy ulicami: LeSna i Fiolkowa w Olsztynie
(Obr. 156, dz. w: 41,47,38/5), na terenach innych ni, le6ne.

Wycinka prowadzona na przedmiotowym terenie, na pocz4tku maja 2018 roku prowadzona
byla nielegalnie, wbrew istniej4cym zapisom prawa ustawy o ochronie przyrody.

7s, wzgl$u na powyZsze, zostalo wszczgte postgpowanie administracyjne wymierzaj4ce
administracyjne kare pienigzn4 za nielegaln4 lvycinkg drzpw, zgodnie z art. 88 ust. I pkt I i 5 Ustawy
z dnia 16.04.2004 r- o ochronie prryrody (Dz. U. 22018r. poz. 142 tj.).
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