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BR.0003.201.2020 Gliwice, 02.07.2020 r. 

nr kor.  UM.589950.2020/AC  
  

 PAN  
TOMASZ TYLUTKO 
Radny Rady Miasta Gliwice  

Dotyczy:  wycinki drzew na osiedlu Milenium. 

 
W odpowiedzi na korespondencję z dnia 24.06.2020 r. w sprawie 

jw. informuję, że została wydana decyzja Prezydenta Miasta Gliwice nr 
ŚR-259/2020 z dnia 15.06.2020 r. zezwalająca na usunięcie 8 szt. 
drzew, rosnących na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Milenium w 
Gliwicach (dz. nr 502/5, 502/6, 904, obręb Zatorze).  

Decyzja została wydana na wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej – Gliwice sp. z o.o. jako właściciela sieci ciepłowniczej w związku 
z planowanym remontem sieci. Zgodnie z art. 83 ustawy o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) usunięcie drzew może nastąpić po 
uzyskaniu zezwolenia na wniosek właściciela urządzeń, o którym mowa 
w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r – Kodeks cywilny - jeżeli 
drzewo zagraża funkcjonowaniu tych urządzeń. W takim przypadku 
zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana. Spółdzielnia 
Mieszkaniowa Milenium została poinformowana o wszczęciu 
postępowania i planowanych oględzinach w terenie. Oględziny zostały 
przeprowadzone w dniu 27.05.2020 r. przy udziale przedstawiciela SM 
Milenium oraz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Gliwice sp. z o.o. 
W trakcie oględzin potwierdzono zgodność inwentaryzacji załączonej do 
wniosku ze stanem faktycznym. Wszystkie wnioskowane do usunięcia 
drzewa były w dobrym stanie fitosanitarnym a ich usunięcie było 
konieczne z uwagi na fakt, że rosły bezpośrednio na sieci ciepłowniczej, 
uniemożliwiając wykonanie planowanego remontu. Przed wydaniem 
decyzji strony zostały zawiadomione o możliwości zapoznania się z 
aktami sprawy i wniesienia uwag. 

Zgodnie z art. 83e ustawy o ochronie przyrody usunięcie drzew 
wymienionych w decyzji następuje za odszkodowaniem na rzecz 
właścicieli nieruchomości od właściciela urządzeń. Zgodnie z informacją 
uzyskaną od Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Gliwice sp. z o.o. w 
ramach odszkodowania zostaną wykonane nasadzenia zastępcze drzew 
na terenie SM Milenium.  

 
(-) Agnieszka Setnik 

Naczelnik Wydziału Środowiska 

(podpisano elektronicznie) 

 

Kopia: ŚR – aa. 


