§TAR$§TA tsl§LSKI

ażtr.

CIN.t§10.6.2021.KA

DotYczvi.netvcii.p dnl§ 28.94.202]"r. w sprawie ąachęwłria iesionv wvniosłego
r9§n§§ęgo* W.._Paqie drog§vqvm. dLqsL pqwią!_oyęi""44]ł15 uL R-,Jr3ueutta na
działc*,.nĘ 3788/"8,, okoliqe s§,|,3yżąwania z ul. J. §łową§f iego w Cąechowicaeh§ąiedeieąe h,

W odpowiedzi na wyżej wymienioną petycję informuję, co na§tępuje:
- §prawa wycięcia przedmiotowe§o dreewa ;:atEł:łłr
Pow!ątowilch w Bielsku-Białei na l,rlryqsek ParLi

z:r&I]rńg

(w sEsierclztwie tego drzewa},
- właŚcicielka posesji argumentowała potrzeLlę wycinki

filktgm b*zpośredniego

lagrnże nia dla berpitczeństwa jej budynku mieszkalncgo,

- Ponadto dodatknwym ar§urnentem przemdwiającym za wycinką drzewa byta
Pogłqbiająca się degradacja ch*dnika dla pieszych pruez rozra§tający się system
koreeniowy 0raz aspekt berpieczeństwa ,cieseyrx§ prrrusrających §ię tym
chodnikiem {drzewo rcśnic na środkuchodnilla}
- w związku u faktem, iż właściciel*mhipotecrnyrn

diialki nr 3lr8§/8 jest §rnina

Czechawice-Dziedzice organem wła§ciwym dn wydania tlecyzji zezwalająrej na
usunięcie przedmiotow*ga drzewa był Starosta Biefski, dlategcl też Zarrąd Dróg
Powiłtowych w Bielsku-Siałej biorąc pod u\n,agę zasadnośćw/w argumentów
zwrncił się z wnioski*m o wydanie str:sownegCI zez\Ą/Olerlia na usunięci* drzewa,

-

§tarosta Bielski p0 przeprowafizonych oględzinaclr w te ręnię Decyrją
nr W5.6]"3"38.2020.DW : dnia 0§ sierpnia i:fiZar. zezwolił na usunięrie tego
drzewa tj. jesionu wyniosłego o obw. 198cm zobowią;:r"ljąc wnioskodawcę do

Przeprowadzenia nasady rekompensncyjnejw ilości2 szt. drzeu,,o gbwodach pni
10-12cm na wy§. 10§cm, gatunków rłymienio,nych tłl dee;yzji, w miejscu możliwie
jak najbliższyrn miejsca z którego usunięte tJrrew* - \.v uz§ołJnieniu ; §miną
Czechowice-Dz.,

-

wyŻej wymi*niona decyzja nsr?u§a terntin wycinl;i
zastępczej do 31.12 .?ażLr.

i

wy,kon*nia nasady

/
prtsi:naczone§CI do wycinki drzewa Burmistre
Czechowic-Dziedeic pis,mem ,z dnia 30.CI3.2021r, zwrócił się do Dyrektora Zarządu
Dróg Powiatowych w Bielsku_Si;rłej o odstąpienie od planowan*j wycinki,

Po oznaceeniu w tcr*nie

;ediocześnie zadeklarł:wał chę,i podjęcia wspólnych dzialań

na

rz€c3

zachowania tego drze,rłl;r obejmujących m,in, wykonanie opaskiochronnejwokół
pnia oraz remorltu choclnika w celu poprawy warunków wegetacji drzewa i
poprawy bezpielczeństlła użytkownikow chodnika. Zadeklarował również
biezące monitorowanirl stanu biologiczn€80

tego drzewa.

Biorąc pod uwagę po,łvyższe, ma.iąc na względzie rownież interęs społcczny
miesu kańców Gminy Czechowice-Dziedzice zawarty W Państwa PetYf,ji,
poleciłem Zarrąclowi Drog wstrzylnanie wykonania d*cy;ji na wycinkę jesionu,
Podkreślenia wymaga ilakt, iż powyższa decyzja eapadła przed otrzymanicrn
państwa petycji, Ję*t crna w,ynikiem wspólnych konsultacji przeprowadzonych z
udriałcm Bu rmistrza f, z*chcwic-D;liedzi§ §raz Za raądu §róg Powiatowych,
Chciałbym zaznaczyć j*dnak, iż polJejmowane prz€z podlegte mi siuŻbY dziatania
ewiązane z wycinką bąclźpielęgnacją drzew rosnących w pasie drogowym dróg

powiatowych Powiatu Bielskitlgo związane §ą przede wszyrtkim
odpowiedrialnoscią ll:rządr:y drogi la be;pi*c:eństwo użytkowników ruchu
dro6oweg0 oraz za szkody na mieniu prywatnyrn ipublicznym, lnformuję, że
wycinka każdegn dr;l*wa popr;ledzona jest dokłłdnąanaliną jeso §tanu
7,

fitosanitarneg§ Qr§z zi}firoźcni*m dla osob i mienia"

przypominam, że o w,ył:inkę tegc konkrętnego drzewa zwrÓcila się mieszkanka
Państwa Gminy arsurncntując to przede w§zystkim obawą o belpiecreństwo
własnego domu

Ktn weźmie na si*bie odpowi*drialnośćw przypadku ewentualnYch szkód

pow§tały§h w mieniu ltlb uszczerbku na rdrc}wiu spowodowanego przęl- gałęlie
czy korzenie rosnącego jesionu?
To pytanie pozo§tawiam do przcanalizowania autorom petycji"

0trzymują;
1. Adresat
ż. §urmistrz Ceecho,ruie-Deiedzic
3. ala
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