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 Pani 
KRYSTYNA SOWA 
Radna Rady Miasta Gliwice 

 

Dotyczy: drzewa, rosnącego na terenie nieruchomości przy 
ul. Zygmuntowskiej w Gliwicach, na dz. nr 765 obręb Przyszówka. 
 

W odpowiedzi na korespondencję z dnia 20.02.2020 r. w sprawie 
jw. informuję, że sprawa prowadzona była w 2018 r. Na sąsiedniej 
działce o nr geodezyjnym 766 obręb Przyszówka prowadzona była 
inwestycja polegająca na budowie domów wielorodzinnych. W związku z 
tym została wydana decyzja nr ŚR – 280/2018 z dnia 24.04.2018 r. 
zezwalająca usunięcie 22 szt. drzew, kolidujących z planowanym 
zagospodarowaniem terenu. Równocześnie inwestor został zobowiązany 
do wykonania nasadzeń zastępczych w ilości 22 szt. drzew w terminie 
do 30 czerwca 2020 r.  

Drzewo wskazane w piśmie gat. topola euroamerykańska rośnie 
w bliskiej odległości od nowopowstałych budynków jednak zlokalizowane 
jest na dz. nr 765 obręb Przyszówka i stanowi własność innego 
podmiotu. W wyniku prowadzonych prac ziemnych podczas prowadzonej 
inwestycji został częściowo odsłonięty i uszkodzony system korzeniowy 
drzewa. Pouczono pisemnie inwestora oraz właściciela nieruchomości o 
zagrożeniu uszkodzenia drzewa a także wskazano konieczność zlecania 
nadzoru specjalistycznego nad zielenią. Następnie w czerwcu 2019 r. 
zostały przeprowadzone oględziny w terenie podczas których 
stwierdzono, że drzewo zachowuje żywotności i jest w dobrym stanie 
fitosanitarnym. Ocena stanu zdrowotnego może zostać przeprowadzona 
ponownie w pełni sezonu wegetacyjnego tj. na przełomie maj/czerwiec 
bieżącego roku. W przypadku potwierdzenia zniszczenia drzewa zostanie 
wszczęte postępowanie o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej 
zgodnie z ustawa o ochronie przyrody. Tutejszy organ nie ma możliwości 
oceny czy stosowane są środki chemiczne prowadzące do obumierania 
drzewa. 

Ponadto zwracam uwagę, że w przypadku stwierdzenia niszczenia 
zieleni należy bezpośrednio skierować sprawę na Policję celem ustalenia 
sprawcy.  

(-) Agnieszka Setnik 
Naczelnik Wydziału Środowiska 

 
Kopia: ŚR – aa.  
 


