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Odpowiadajqc na Pana interpelacjg W sprawie anulowania zezwolenia na Wycinkeg
drzewa na terenie Szk0’ry PodstaW0Wej z Oddzia’rami lntegracyjnymi nr 105, przekazanq przez
Pana Rafa’ra Komarewicza, Przewodniczqcego Rady Miasta Krakowa 11|ipca 2022 r., uprzejmie
informuje.
Szko+a Podstawowa z Oddzia+ami lntegracyjnymi nr 105, reprezentowana przez jej
Dyrektora, zWr6ci1‘a sic-3 19 sierpnia 2021 r. z Wnioskiem 0 Wydanie decyzji na usuniegcie 3 drzew
usytuowanych na terenie dzia’rki nr 96/5 obreb 45 Nowa Huta. Podczas przeprowadzonej
16 Iistopada 2021 r. Wizji terenowej przez pracownika Wydzia’ru Kszta’rtoWania §rodoWiska
UMK, posiadajqcego Wyisze Wykszta’rcenie kierunkowe Akademii Rolniczej z zakresu leénictwa
i ochrony zasobéw leénych ustalono, 2e éwierk pospolity 0 obwodzie 124 cm zamiera i nie rokuje
szans na poprawg Witalnoéci.
Jesion amerykaﬁski roénie W niewielkiej odleg’r0éci od budynku Szko1‘y. Jego pieﬁ
rozwidla si¢ na Wysokoéci ok. 6 m. Poniiej rozwidlenia stwierdzono pionowq listwe mrozowq.
PoWy2sze Wraz z forms; rozwidlenia W kszta’rcie litery ,,v", negatywnie Wp’ryWa na Wytrzymaméé
izWi¢ksza ryzyko roz’ramania si<; drzeWa. Przes+ane Wraz 2 interpelacjq zdjgcie nie obrazuje tego
faktu, poniewai odchylone od siebie pnie poWy2ej rozwidlenia zosta’ry usuniete.
Natomiast ujgty W decyzji modrzew europejski roénie pomiegdzy parkingiem a halq
sportowq na Wqskim zieleﬁcu. W zWia1zku z zachodzqcq kolizjq drzewo by’ro poddawane ciegciom
technicznym, przez co jego pokréj z0sta’r zdeformowany. Kolejne nawroty prac W koronie
spoW0d0Wa1‘aby dalsze pogorszenie tego stanu. Biorqc pod uWag¢ lokalizacjag drzeWa
stwierdzono, 2e nie ma ono moiliwoéci praWid’roWego rozWoju. Aktualnie odchylenie drzewa
Wynosi 15% od pionu. Na tej podstawie zakwalifikowano WW. drzewa do Wycinki. Dodatkowo
Wskazano na Wykonywanie prac poza okresem Iggowym i jednoczeénie poinformowano,
2e W przypadku realizacji prac poza WW. terminem Wymagany jest nadzér ornitologa.
Zapewnienie praWid’r0Weg0 Wykonania prac zgodnie z Wydanq decyzjq i obowiazujqcymi
przepisami naleiy do posiadacza terenu, W tym przypadku Dyrektora Szk0’ry Podstawowej

z Oddzia’rami lntegracyjnymi nr 105. Dyrektor Wszelkie czynnoéci zwiqzane z pie|<-ggnacja
iwycinkq drzew na terenie Szko+y z|eca’r profesjonalnej firmie éwiadczacej us’rugi tego rodzaju.

Ponadto informuje, 2e uchylenie lub zmiana decyzji zezwalajqcej na Wycinkq: drzew albo
ponowne rozpatrzenie sprawy moie nastqpié jedynie na zasadach okreélonych W ustawie 2 dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.

poz. 735 z péin. zm.).
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Otrzymujq:
1. Adresat
2. Wydzia1‘Edukacji

3.
4.
5.
6.
7.

Miejski Konserwator Zabytkéw
Zarza_d Zieleni Miejskiej W Krakowie
Wydzia’r Kszta+toWania §rodoWiska
Miejskie Centrum Obs’rugi Oéwiaty W Krakowie
Biuletyn lnformacji Publicznej

8. aa

