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dotyczy: wycinki drzew na terenach użyczonych Stowarzyszeniu

Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy - Zespół Szkół
w Trzcinicy

Na XV sesji Rady Powiatu w Jaśle w dniu 26 sierpnia 2019 r. zwróciłem się do Pana
Starosty z konkretnym zapytaniem (pozycja nr 2):
„Jakie konkretnie decyzje podejmował Zarząd Powiatu w Jaśle w zakresie wycinki drzew
rosnących na terenach będących własnością powiatu a przekazanych w użyczenie
Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy, w tym zagospodarowania
drewna pochodzącego z tej wycinki? Proszę o podanie konkretnych informacji dotyczących
podjętych decyzji w przedmiocie trybu i sposobu realizacji wycinki drzew oraz
zagospodarowania mienia powiatu po tej wycince, w tym podanie osób nadzorujących ze
^

strony Zarządu Powiatu w Jaśle, przebieg procesu wycinki drzew i ich przekazania do PZD

vs

(cały przebieg lub poszczególne jego etapy: np. oględziny, wycinka, przekazanie do PZD
itp.)."

Przypomnę, że istotą tego zapytania był m.in. protokół z dnia 12 lutego 2018 r. spisany
w Bazie Sprzętowo-Magazynowej PZD w Mytarzy w sprawie obmiaru desek, odpadu

(ścinek) po obróbce kłód oraz wiór i wyciągi z protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu
w Jaśle, które odbyły się w dniach 7 lipca i 8 sierpnia 2017 r., z których tylko się
dowiedziałem, że Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wycinkę drzew na w/w działce
odpowiednio: 7 lipca 11 drzew (gatunek świerk) i 8 sierpnia 9 drzew bez określenia ich
gatunku. Łącznie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wycinkę 20 drzew z terenu działki nr
ewidencyjny: 1791/15 położonej w Trzcinicy. Jak wynika z treści protokołów w obu
przypadkach Zarząd Powiatu działał na wniosek Stowarzyszenia Absolwentów Szkół
Rolniczych w Trzcinicy, które fmalnie, bez wymaganej zgody Zarządu Powiatu, w dniu 12
lipca 2017 r. wystąpiło z wnioskiem o zezwolenie na wycinkę 19 drzew.
Z w/w/ dokumentów oraz otrzymanej odpowiedzi z dnia 6 września 2019 r. znak:
BR.0003.49.2019 w dalszym ciągu trudno jednoznacznie stwierdzić, które kłody zostały
pozyskane z wycinki drzew z terenu działki nr ewidencyjny 1791/15 położonej w Trzcinicy,
a które z wycinki drzew rosnących w ciągu drogi powiatowej 1828R Siepietnica - Święcany
— Lisów gdyż w konfrontacji (w porównaniu) z dołączonymi dokumentami występują istotne

rozbieżności i zachodzi pilna konieczność dokładnego wyjaśnienia tej sprawy i udzielenia
konkretnej odpowiedzi.
W dniu 7 lipca 2017 r. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wycinkę 11 drzew (gatunek
świerk) z terenu działki nr ewidencyjny 1791/15 położonej w Trzcinicy - wyciąg z protokołu
nr 165/2017 z posiedzenia Zarządu cyt. „Powiatu Jasielskiego" (!) z dnia 7 lipca 2017 r.
znak: GN-II.613.2.23.2017.
W dniu 12 lipca 2017 r. Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy
występuje do Wójta Gminy Jasło z wnioskiem o zezwolenie na wycinkę drzewa lub krzewu.
Z treści decyzji Wójta wynika, że jest to już drugi wniosek Stowarzyszenia, pierwszy został
złożony 4 lipca 2017 r. Fragment wniosku prezentuję poniżej:
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Szkół Rolniczych w Twcinrey 79
3.a-2O7*PS2YSłKI
NM65-2O32-6) REGO^ 37ftS04aM
Konto PEKAO SA UO Ja^ło
6 1249 2337 1111 OCOO3 746 3340

Traetoicą 12.07.2017 r.

O

^NIOSEK
O zezwolenie na i

AT
^ 12. 07. 2017
~55!HSto^te<^^wc_

Wójt
J

Imięj nazwisko lub nazwa wnioskodawcy IfW^^Ad^^s zanii
--.—-'^^kania lub siedziby wnioskodawcy
Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych
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- 207 Przysieki, Tractnica 79
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Kraj: Polska, województwo: podkarpackie,
powiat: jasielski, gmina: Jasło, micjscowoiić: 38
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Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1$ kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wnoszę
o udzielenie zezwolenia na wycięcie drzew:
1. Świerki szt obwód w cm 130

z Świerk 1 S2t obwód wcm 130
3. Świerk ] szt obwód w cm 130
4, Świerk 1 szt obwód wara 130
5. Świerk 1 szt obwód w cm 126
6. Świerk 1 szt obwód wcm 126
7. świerk ] szt obwód w ara 105
8. Świerk 1 szt obwód w cm 105
..
9. Świerki szl obwód w cm 105

10.Świerk 1 szt obwód w cm ł05
11.Świerk 1 szt obwód w cm 80
12.Świerk 1 szt obwód wcm 75
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13.Świerk 1 szt obwód w ara 75
• 14. Świerk I szt obwód w em 75

15.Świerk 1 szt obwód w cm 75
16.Dąb 1 szt obwód w cm 80

17.Dąbi szt obwód w cm 135
18.Klon 1 szt obwód w cm 110
19.Osika 1 szt obwód w cm 110

O

w dniu 7 lipca 2017 r. wyraził zgodę na wycinkę tylko 11 świerków. Wójt Gminy Jasło roz
patrując wnioski Stowarzyszenia z dnia 4 i 12 lipca 2017 r. wydał decyzję zgodną
z ostatnim wnioskiem Stowarzyszenia (jak wyżej). Fragment decyzji Wójta prezentuję poni
żej.

Wójt Gminy Jasło
18-200 Jasło
ul. Słowackiego 4
Jasło^ dnia 14 września 2017 r.
AGiOS.613U7.2Q17.MC

DECYZJA

O

Działając na podstawie art. 104. art. 130 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego <t j, Dz, U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 83 ust 1 pkt 1, art.
83 aust l.art. 83cust3 i4, art. 83d ust, 1 i 2, art. 84 lisO i 3, art. 85 ust. 1 iloraz art. 85
ast 4 b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t j. Dz, U. z 2016 r. poz. 2134
z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra ,iodowiska z dnia 3 lipca 2017 r.
w ^wawje wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. D. poz. 1330^
po rozpatrzeniu wniosku Rana Stanisława Mlickiego Przewodniczącego Stowarzyszenia
Absolwentów Szkół Rolnicz^ch w TnEcinicy, TtzcMca 79, 38-207 Przysieki z dnia
04.07.2017 r. wraz z jego uzupełnieniem w dniu 12.07.2017 r. w sprawie wydania zezwolenia

O

orzekam

L. zezwolić na usunięcie wnioskowanych drzew rosnących na terenach nieruchomości
ewid. nr 1791/15 położonej w miejscowości Ttzcink^t, zgodnie z poniższym wykazem^

16.

dąb szypulkewy (Qaercus robur)

80 cm.

17,

dąb wypulkowy (Qutrcus robur)

..;.• I35cra

18,

Won polny (Acer campestre)

19.

obia szara (Ainus kicana Moench)

80x55-4400
135x70=9450

llóco -

110x70-7700

'lidem '

110x30-3300

Z załączonej do odpowiedzi notatki służbowej z dnia 12 grudnia 2017 r. wynika, że
przedmiotem przekazania były 23 kłody drewna świerkowego o długości 5,00 metrów
i średniej średnicy kłody od 0,18 m do 0,34 m i łącznej szcowanej kubaturze kłód 5,83 m3.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie wnioskodawca i organ wydający

decyzję zezwalającą na usunięcie drzew podaje gatunek drzewa przeznaczonego do wycinki
oraz obwód pnia na wysokości 1,3 m. Z decyzji Wójta Gimy Jasło wynika, że średnica
wycinanych świerków na wysokości 1,30 m od terenu wynosiła odpowiednio:
1)obwód pnia 130 cm 4 sztuki - średnica/promień pnia na wysokości 1,3 to

odpowiednio 0,41 m/0,20 m tj. (130 : 2 : 3,14)
2)obwód pnia 126 cm 2 sztuki - średnica/promień pnia na wysokości 1,3 to

odpowiednio 0,40 m/0,20 m tj. (126 : 2 : 3,14)
3)obwód pnia 105 cm 4 sztuki - średnica/promień pnia na wysokości 1,3 to

odpowiednio 0,33 m/0,16 m tj. (105 : 2 : 3,14)
4)obwód pnia 80 cm 1 sztuka - średnica/promień pnia na wysokości 1,3 to odpowiednio

0,25 m/0,12m tj. (80 : 2 : 3,14)
5)obwód pnia 75 cm 4 sztuki - średnica/promień pnia na wysokości 1,3 to odpowiednio

0,24 m/0,12 m tj. (75 : 2 : 3,14).
O pozostałych 4 (słownie: czterech) wyciętych drzewach, o których mowa w decyzji Wójta pozycja 16-19 notatka służbowa milczy, albo inaczej rzecz ujmując pomija fakt, że
również przedmiotem przekazania powinny być kłody z pozostałych wyciętych drzew
ałbo informacja o sposobie ich zagospodarowania. Z 15-tu wyciętych świerków wg tej
notatki pozyskaliśmy tylko, a może aż 23 kłody. Rozumiem, że to może być trudny temat,
ale jeżeli są wątpliwości, bo mamy do czynienia z materią uznaniowości, to należy je

wyjaśnić i wyciągnąć odpowiednie wnioski, aby również w przyszłości nie popełnić
podobnych uchybień czy błędów.
Reasumując uzyskana odpowiedź od Pana Starsoty Jasielskiego z dnia 6 września br.
mnie nie satysfakcjonuje i przede wszystkim nie nie odpowiada na zadane pytanie, które
brmiało i które ponownie zadaję Panu Starocie i czekam na konretną, rzetelną odpowiedź na
poniższe zapytanie:
Jakie konkretnie decyzje podejmował Zarząd Powiatu w Jaśle w zakresie wycinki drzew
rosnących na terenach będących własnością powiatu a przekazanych w użyczenie Sto
warzyszeniu Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy, w tym zagospodarowania
drewna pochodzącego z tej wycinki?
Powtórzę, przy udzielaniu odpowiedzi na to zapytanie proszę o podanie konkretnych
informacji dotyczących podjętych decyzji w przedmiocie trybu i sposobu realizacji wy
cinki drzew oraz zagospodarowania mienia powiatu po tej wycince, w tym podanie osób
nadzorujących ze strony Zarządu Powiatu w Jaśle, przebieg procesu wycinki drzew i ich
przekazania do PZD (cały przebieg lub poszczególne jego etapy: np. oględziny, wycinka,
przekazanie do PZD itp. z podaniem terminów, wykonywanych czynności i uczestników).
Oczekuję również na podanie dokładnego termin wycinki drzew, gdyż to pytanie p. Doro
ty Woźniak pozostało nadal bez odpowiedzi.
Ponadto proszę do odpowiedzi dołączyć odpowiednią decyzję zezwalającą na wycinkę
drzew rosnących w ciągu drogi powiatowej 1828R Siepietnica - Swięcany - Lisów wraz z
opisem procedury wycinki i ich przekazania do PZD wg wyżej opisanego schematu tj. z po
daniem terminów, wykonywanych czynności i uczestników. Uzyskane dokumenty w tym
zakresie i udzielona odpowiedź pozwolą na weryfikacje danych zawartych w protokole z dnia
12 lutego 2018 r. spisanym w Bazie Sprzętowo-Magazynowej PZD w Mytarzy w sprawie
obmiaru desek, odpadu (ścinek) po obróbce kłód oraz wiór
Ponadto proszę o udzielenie odpowiedzi: jak Pan i odpowiednie służby samorządo
we zareagowały na samowolne wystąpienia Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół Rolni
czych w Trzcinicy z wnioskami o zezwolenie na wycinkę drzew z terenu działki nr ewi-
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dencyjny: 1791/15 położonej w Trzcinicy - odpowiednio 4 i 12 lipca 2017 r. bez uzyska
nia zgody Zarządu Powiatu w Jaśle w tym zakresie ?
Przy opisnaych wyżej wątpliwościach, zestawieniu przekazanych mi dokumentów
można odnieść wrażenie, że nie zależy Panu Staroście na udzieleniu mi odpowiedzi
i rozwianiu moich wątpliowości, że Zarząd Powiatu w Jaśle pod Pana kierownictwem dołożył

i dokłada należytej starnności w dbałości o mnienie Powiatu Jasielskiego.

Janusz Przełącznik

