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UFZ!"D MiASTA 

Hz. z44. 
\J\ Koszalin, dnia 10 lutego 2020 r. 

Miasto Świdwin 
Pl. Konstytucji 3 Maja 1 

78-300 Świdwin 

DECYZJA NR 111.2020.K 
Działając na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1, 11, art. 36 ust. 3 oraz w związku z art. 6 ust. 1 pkt 
1 lit. g, art. 7 pkt 1, art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami (t. J. Dz.U. 2018 poz. 2067 z późn. zm.), zgodnie z §17 Rozporządzenia 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018r. w sprawie prowadzenia 
prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań  konserwatorskich przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę  Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, 
badań  architektonicznych i innych działań  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a 
także badań  archeologicznych i poszukiwań  zabytków (Dz.U. z 2018r. poz.1609), w związku z 
art. 83a ust. 1, art. 83c. ust. 3,4; art. 83d ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie 
przyrody (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1614 z póź. zm.), na podstawie art. 104 ustawy z dn. 14 
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2096 z późn. 
zm.) 
po rozpatrzeniu wniosku: Burmistrza Miasta Świdwin, Urząd Miasta Świdwin, Pl. Konstytucji 
3 Maja 1, 78-300 Świdwin, z dnia 07.11.2019 r. (data wpływu 13.11.2019 r.) 
w sprawie: o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew, 187 szt. z terenu działki nr 195/6 przy 
ul. Drawskiej w Świdwinie, w Parku Miejskim w Świdwinie wpisanym do rejestru zabytków 
pod nr 1089 (obecnie A-1192) decyzją  z dnia 18.03.1980 r., znak KOŚ.6131.26.2019.JS 

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie 

POWALA 
na podjęcie działań  przy zabytku w zakresie usunięcia drzew, 187 szt. ujętych w załqczonym 
do wniosku „ Wykazie wnioskowanym do usunięcia drzew obumarłych, niekomponowanych, 

kolizyjnych i zdegradowanych" aut. dr n. przyr. A. Kowalczyk, z terenu działki nr 195/6 
obręb 012 Świdwin, przy ul. Drawskiej w Świdwinie, w Parku Miejskim w Świdwinie 

wpisanym do rejestru zabytków pod nr 1089 (obecnie A-1192) decyzjq z dnia 18.03. 1980 r. 
zgodnie z załączonym do wniosku „Wykazern wnioskowanym do usunięcia drzew 
obumarłych, niekomponowanych, kolizyjnych i zdegradowanych" aut. dr n. przyr. A. 
Kowalczyk i załączonymi do wniosku mapami sytuacyjnymi z lokalizacją  drzew, 
w sposób zapewniający ne uszkodzenie zabytku, 
w terminie do dnia 31 gridnia 2020 r. 
wraz z podjęciem działań  w zakresie wykonania nasadzeń  rekompensacyjnych za w/w 
drzewa na terenie parku wpisanego do rejestru zabytków: 
- za drzewo nr (zgodnie z załączonym do wniosku „Wykazem wnioskowanym do usunięcia 
drzew obumarłych, niekomponowanych, kolizyjnych zdegradowanych" aut. dr n. przyr. A. 
Kowalczyk): I (brzoza brodawkowata o obw. 138 cm) - w pobliżu miejsca po usuwanym 
drzewie, w miejscu zapewniającym odpowiednie warunki siedliskowe oraz wykluczającym 
kolizję  z jakąkolwiek infrastrukturą  w przyszłości, zgodnie ze sztuką  ogrodniczą: drzewem z 
gatunku lipa drobnolistna w ilości I szt., min. obwód pnia na wys. 100 cm: ok. 12-14 cm, w 
terminie do dna 30 czerwca 2021 r. 
- za drzewa nr (zgodnie z załączonym do wniosku „Wykazem wnioskowanym do usunięcia 
drzew oburnarłych, niekomponowanych, kolizyjjch :de1gradow3nych" aut. dr n. przyr. A. 
Kowalczyk): 2; 5; 8; 9 (klon jawor c obw. 144 cm); 10; lż; 36; 113; 123; 150; 151; 161; 165; 



166; 169 - w pobliżu miejsc po usuwanych drzewach, zgodnie z kompozycją  parku, w 

miejscach zapewniających odpowiednie warunki siedliskowe oraz wykluczających kolizję  z 

jakąkolwiek infrastrukturą  w przyszłości, zgodnie e sztuką  ogrodniczą: drzewami z tego 

samego gatunku co usuwane drzewo, w ilości I syt. zz każde drzewo usuwane, min. obwód 

pnia na wys. 100 cm: ok. 10-12 cm, w terminie do nia 30 czerwca 2021 r. 
Termin ważności pozwolenia ustala się  do dnia 30 czerwca 2021 r. 
W terminie do dnia 31 lipca 2021 r. do Delegatury w Koszalinie WUOZ w Szczecinie należy 

złożyć  informację  o wykonaniu nasadzeń. 

Udzielone pozwolenie związane jest z obowiązkiem niezwłocznego zawiadomienia 

Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie Delegaturę  
w Koszalinie o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie 

prowadzenia wskazanych w pozwoleniu działań  

UZASADNIENIE 

Wniosek złożony do Delegatury w Koszalinie WUOZ w Szczecinie dotyczy Parku Miejskiego 

położonego przy ul. Drawskiej (dawniej ul. 22 Lipca) w mieście ŚWIDWIN, gm. Świdwin, Pow. 

świdwiński, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 1089 (ob. A-1192) decyzją  z dnia 

18 marca 1980 r. 

Zgodnie z art.36 ust.1 pkt.11 ww. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

pozwolenia wojewódzkiego konsewatora zabytków wymaga podejmowanie innych działań, 

które mogłyby prowadzić  do naruszena substancji ub zmiany wyglądu zabytku wpisanego 

do rejestru, z wyłączeniem działań  polegających na usuwaniu drzew lub krzewów z terenu 

nieruchomości lub jej części niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem albo inną  
formą  zaprojektowanej zieleni. 

Zgodnie z wytycznymi znak: DOZ-OAiK.6521.2.2018.MT z dn. 19.01.2018r. Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego w związku z wejściem w życie dn. 18.01.2018r. ustawy z dn. 24 

listopada 2017r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy 

o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. poz.10), w przypadku parków, ogrodów i innej formy 

zaprojektowanej zieleni indywidualnie wpisanej do rejestru zabytków, wymagane jest 

uzyskanie pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów nie mające związku z pracami, o których 

mowa w art.36 ust.1 pkt 1 ww. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

wydanego na podstawie art.36 ust.1 pkt 11 tej ustawy. 

Wnioskiem z dnia 07.11.2019 r. (data wpływu 13.11. 2019 r.) Burmistrz Miasta Świdwin, Urząd 

Miasta Świdwin, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin wystąpił  o wydanie pozwolenia na 

usunięcie drzew, 187 szt. z terenu działki nr 195/6 przy u!. Drawskiej w Świdwinie, w Parku 

Miejskim w Świdwinie wpisanym do rejestru zabytków pod nr 1089 (obecnie A-1192) decyzją  z 

dnia 18.03.1980 r., znak KOŚ.6131.26.2019.JS. 

Jak ustalono w toku postępowania, drzewa ujęte we wniosku stanowią  egzemplarze obumarłe, 

w złym stanie fitosanitarnym, rosnące w nadmiernym zagęszczeniu samosiewy, w związku z 

tym nie wnosi się  zastrzeżeń  do usunięcia drzew, jednocześnie w celu uzupełnienia kompozycji 

starodrzewu zasadne jest wprowadzenie nasadzeń  rekompensacyjnych za drzewo nr 1 (brzoza 

brodawkowata o obw. 138 cm) z gatunku lipa drobnolistna oraz za drzewa nr 2; 5; 8; 9 (klon 

jawor o obw. 144 cm); 10; 12; 36; 113; 123; 150; 151; 161; 165; 166; 169 drzewami z tego 

samego gatunku co usuwane drzewa. 

W związku z powyższym, w celu uzupełnienia starty w kompozycji zieleni określa się  warunek 

polegający na wykonaniu nasadzeń  rekompensacyjnych za w/w drzewa, na terenie parku 

wpisanego do rejestru zabytków: 



- za drzewo nr (zgodnie z załączonym do wniosku „Wykazem wnioskowanym do usunięcia 

drzew obumarłych, niekomponowanych, kolizyjnych i zdegradowanych" aut. dr n. przyr. A. 

Kowalczyk): 1 (brzoza brodawkowata o obw. 138 cm) - w pobliżu miejsca po usuwanym 
drzewie, w miejscu zapewniającym odpowiednie warunki siedliskowe oraz wykluczającym 

kolizję  z jakąkolwiek infrastrukturą  w przyszłości, zgodnie ze sztuką  ogrodniczą: drzewem z 

gatunku lipa drobnolistna w ilości 1 szt., min. obwód pnia na wys. 100 cm: ok. 12-14 cm, w 

terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. 

- za drzewa nr (zgodnie z załączonym do wniosku „Wykazem wnioskowanym do usunięcia 

drzew obumarłych, niekomponowanych, kolizyjnych i zdegradowanych" aut. dr n. przyr. A. 

Kowalczyk): 2; 5; 8; 9 (klon jawor o obw. 144 cm); 10; 12; 36; 113; 123; 150; 151; 161; 165; 166; 

169 - w pobliżu miejsc po usuwanych drzewach, zgodnie z kompozycją  parku, w miejscach 

zapewniających odpowiednie warunki siedliskowe oraz wykluczających kolizję  z jakąkolwiek 

infrastrukturą  w przyszłości, zgodnie ze sztuką  ogrodniczą: drzewami z tego samego gatunku co 

usuwane drzewo, w ilości 1 szt. za  każde drzewo usuwane, min. obwód pnia na wys. 100 cm: 

ok. 10-12 cm, w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. 

Natomiast w terminie do dnia 31 lipca 2021 r. do Delegatury w Koszalinie WUOZ w Szczecinie 

należy złożyć  informację  o wykonaniu nasadzeń. Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w 

sentencji. Termin usunięcia drzew ustalono z zastrzeżeniem jak w pouczeniu niniejszej decyzji. 

POUCZENIE 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac związanych z usuwaniem przedmiotowych 

drzew, należy ponownie przeprowadzić  oględziny pod kącem występowania chronionych 

gatunków i zasiedlonych gniazd. W przypadku stwierdzenia gatunków chronionych lub ich 

siedlisk, należy zaprzestać  wycinki. Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183), 

wprowadza się  m.in. zakaz umyślnego niszczenia jaj lub form rozwojowych, niszczenia, 

usuwania lub uszkadzania gniazd; niszczenia siedlisk lub ostoi zwierząt dziko występujących. 

W stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną  gatunkową, ww. 

zakazy nie dotyczą  usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd ptasich z 

obiektów budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają  tego względy bezpieczeństwa lub 

sanitarne. 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie złożone do Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego (ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa) za pośrednictwem 

Kierownika Delegatury w Koszalinie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie 

(ul. Zwycięstwa 125, 75-602 Koszalin), złożone w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się  prawa do wniesienia 

odwołania wobec działa ącego z upoważnienia ZWKZ Kierownika Delegatury w Koszalinie 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie. 

Z dniem doręczenia działającemu z upoważnienia ZWKZ Kierownikowi Delegatury w 

Koszalinie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie oświadczenia o 

zrzeczeniu się  prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią  ze stron postępowania, decyzja 

staje się  ostateczna i prawomocna. 

Ponadto, zgodnie z art. 47 w/w ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać  wznowione, a następnie 

pozwolenie może zostać  cofnięte lub zmienione, w razie ujawnienia nowych faktów i 

okoliczności, mogących doprowadzić  do uszkodzenia !jb zniszczenia zabytku. 
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Niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowiązku przestrzegania innych przepisów szczególnych, 
w tym wyboru terminu wykonania prac z uwzględnieniem art. 49, art. 51, 52 w/w ustawy o 
ochronie przyrody. 

Niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowiązku przestrzegana innych przepisów szczególnych, 
w tym art. 6, 40, 44, 45, 48, 49, 50?  52, 87a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 

przyrody (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1614 z póź. zm.). 
W przypadku niedopełnienia warunków nałożonych w niniejszym pozwoleniu tut. organ 
stwierdza wygaśnięcie decyzji, w trybie przewidzianym w art. 162 § 1 KPA. 
Zgodnie z ww. wytycznymi znak: DOZ-0AiK.6521.2.2018.MT z dn. 19.01.2018r. Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, niniejsze pozwolenie upoważnia do usunięcia drzewa 

łącznie z drugim pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków wydanym na 
podstawie art.83a ust.1 ustawy z dn.16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 

2018r. poz.1614 z późn. zm.). 

Otr 	uią  za zwrotnym potwierdzeniem odbioru: 
U  Adresat 
2. a/a 

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie tabeli stanowiqcej załqczrik do Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. 

o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1000 z późn. zm.).. część  III, poz. 44, zwolnienia, poz.6. 

Małgorzata Brzeska - inspektor . . 


