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Odpowiadając na Państwa pytania zgodnie z ustawą o dostępie do informacji 

publicznej z dnia 5 maja 2022 roku Wójt Gminy Będzino informuje, że  zgodnie z art. 

83 ust. 1 pkt 9  ustawy o ochronie przyrody wnioskodawca  ma możliwość wykonania 

nasadzeń zastępczych ale w  świetle prawa nie jest to obligatoryjne. Z przedłożonego 

wniosku przez PZD wynika, że wnioskodawca nie planował wykonania nasadzeń 

zastępczych. Stosownie do przepisu art. 83b ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o ochronie 

przyrody, wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zawiera 

projekt planu nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub 

krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni 

nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację 

przyrodniczą  za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z 

27.4.2001 r. ‒ Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) ‒ jeżeli 

są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania 

działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub 

krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania. 

Mając na uwadze powyższe nie jest zasadne stwierdzenie, że Wójt Gminy 

Będzino ma obowiązek nakazać Powiatowemu Zarządowi Dróg w Koszalinie, Manowo 

12 A przedłożenia projektu planu nasadzeń zastępczych.  

Ponadto, w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Szczecinie  z dnia 

18 stycznia 2019 roku, znak sprawy: WOPN-OG.6400.181.2018.AJ zezwalającej 

Powiatowemu Zarządowi Dróg w Koszalinie na odstępstwo od zakazów umyślnego 

niszczenia okazów oraz niszczenia ich siedlisk obowiązujących w stosunku do 

grzybów podlegających ochronie wskazano  warunek  nasadzenia 36 sztuk drzew z 

gatunku rodzimego w związku z art. 83d ust. 6 ustawy o ochronie przyrody  organ 

uwzględnił warunki określone  w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2019 r., znak sprawy: WOPN-OG.6400.181.2018.AJ 



zgodnie z cytowaną ustawą: „W zezwoleniu na usunięcie drzewa lub krzewu organ 

uwzględnia warunki określone w decyzji, postanowieniu oraz zezwoleniu, o których 

mowa odpowiednio w art. 83b ust. 1 pkt 10 i 11” w decyzji Wójta Gminy Będzino, znak 

sprawy OŚR.6131.46.2018.AK z dnia 24.01.2019 r. 

  Wnioskodawca spełnił obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych w ilości 36 sztuk 

drzew z rodzaju klon, gatunek zwyczajny. Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie, 

Manowo 12A zrealizował również decyzję Wójta Gminy Będzino z dnia 15.10.2020 r., 

znak sprawy: OŚR.6131.66.19/20.AK realizując obowiązek nasadzenia 52 sztuk 

drzew  z rodzaju klon, gatunek zwyczajny. 

Mając na uwadze powyższe uwzględniono wykonanie nasadzeń zastępczych 

potwierdzone pismem Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie, Manowo 12A z dnia 

21.04.2021 r., znak sprawy: PZD.43322.1.2021.IJ ponadto organ informuje, że PZD 

ma obowiązek przedłożenia organowi wydającemu decyzję RDOŚ na odstępstwo od 

zakazów umyślnego niszczenia okazów oraz niszczenia ich siedlisk obowiązujących 

w stosunku do grzybów podlegających ochronie warunek  nasadzenia 36 sztuk  drzew 

z gatunku rodzimego sprawozdanie z wykonania nasadzeń zastępczych. 

W ocenie organu obowiązek  przedłożenia informacji  przez Powiatowy Zarząd Dróg 

w Koszalinie o wykonaniu nasadzeń zastępczych jest zasadna. 

Informujemy, że organ może skontrolować wykonanie nasadzeń zastępczych poprzez 

inwentaryzację żywotności posadzonych drzew, po 3 latach od dnia upływu terminu 

wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzeń zastępczych, lub przed upływem 

tego okresu,  jeżeli nasadzone drzewa nie wykazują żywotności, organ ponownie 

w drodze decyzji nałożony obowiązek na wnioskodawcę -Powiatowy Zarząd Dróg 

w Koszalinie wykonanie nasadzeń zastępczych. 

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono, że część nasadzonych drzew 

została zniszczona na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych o czym 

Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie zostanie niezwłocznie powiadomiony.  

W załączeniu dokumentacja fotograficzna z wizji lokalnej potwierdzająca wykonanie 

nasadzeń zastępczych w ilości 52 sztuk drzew z rodzaju klon, gatunek zwyczajny 

zgodnie z decyzją Wójta Gminy Będzino z dnia 15.10.2020 r., znak sprawy: 

OŚR.6131.66.19/20.AK, w ilości 36 sztuk drzew z gatunku rodzimego ujętych w decyzji 

Wójta Gminy Będzino, znak sprawy OŚR.6131.46.2018.AK z dnia 24.01.2019 r. 

potwierdzonym pismem Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie z dnia 08.03.2022 r. 

znak sprawy: PZD.4331.7.2021.IJ 
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