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POZWOLENIE Nr 262lN 12019
Na podstawie art.4, at1.6 ust. l pkt l lit, g, art.7 pkt l, aIr.36 ust. I pkt 11, ust. 3, aft. 89 pkt 2 iart.9l ust. 4

Pkt 4 ustarvy z dnia 23lipca 2003 r. o ochronie zabyków iopiece nad zabytkami (tj. Dz. L]. z 2018 r.. poz. 2067)
RozPorządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpniaL 2018r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabl,tku vlpisanym do iejestru zaby,tków albo na
Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonic znych i innycń działań przy zabyiku rvpisanym
do rejestru zabYków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2018 r.l poz. 1609) oraz a.i-. i04
i l 07 ustawy z d,nia |4 czerwca l 960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (lj. Dz. IJ . z 20 t8 r., poz. 2096),

Po rozpatrzeniu wniosku Domu Pomocy Społecznej w Klisinie. z dnia28.03.2019 r,, wpływ
dnia 1 .04.2019 r., o udzielenie pozwolenia na plowadzenie prac związanych z usunięciem diziw
i wProwadzeniem nasadzeń na terenie parku w Klisinie, wpisanego do rejestru zabytkow
woj. oPolskiego podnr114184 decyzją WKZ z dnia 19.09.1984r., jak równiez na podstawie
załączonej dok umentacj i.

pozwalam
na prowadzenie prac na terenie parku w Klisinie. polegających nra:
a) usunięciu łącznie 16 drzew gatunków:
- kasztanowiec biaĘ - 1 szt. o obw. pnia 254cm,
- lipa europejska - 4 szt. o obw. pni: 210cm,229cm,214cm,1l3cm,
- grab pospolity - 4 szt. o obw. pni: 157cm, 141cm, 138cm, !44cml,
- robinia biała - 2 szt. o obw. pni: 198cm, 144cm,,
- świerk rwyczajny - 3 szt. o obw. pni: 141cm r 94cmr 107cm,
- jesion wyniosĘ - 1 szt. o obw. pnia 204cm,
- wierzba biała * 1 szt. o obw. pnia 170cm,
b) wProwadzeniu nasadzeń zgodnie z dołączonym do wniosku opracowaniem sporządzonym
przez mgr inż. arch. kraj. Marcina Cryżowskiego w marcu 20l9l-*,

przy spełnieniu następujących warunków, polegających na obowiązku:
- przed przystąpieniem do wycinki dokonania oględzin koron drzew pod kątem występowania gniazd

ptasich,
- niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego

lub nowych okolicznościach ujawnionych w
działń.

Termin ważności pozwolenia: 31 .I2,20I9 r. (w przypadku występowania na drzewach gniazd,
ptasich wycinkę należy wykonać po dniu 15.10.2019 r.)

uzasadnienie
W dniu 1 kwietnia 2019 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków wpłynął wniosek

Domu Pomocy Społecznej w Klisinie, z dnia 28.03.2019 r., o udzielr:nie pozwolenia na prowadzenie
Prac ZwlEzanych z usunięciem drzew i wprowadzeniem nasadzeli na terenie parku w Klisinie,
wpisarrego do rejestru zabytków woj. opolskiego pod nr II4l84 decy,.zjąWKz z dnia 19.09.1984r.

P związku ztym, zgodnie z art.36 ust. 1 pkt 11 cytowanej wyżej ustawy o ochronie zabytków
i oPiece nad zabytkami, uzyskania pozwolenia konserwatorskiego wymaga podejmowanie innych
dzińan, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmizrny wyglądu zabytku wpisanego
do rejestru, z vłyłączentem działań polegających na usuwaniuL drzew i krzewów z terenu
nieruchomości lub jej części niebędącej wpisanym do rejestru partrliem, ogrodem albo inną formą
zaproj ektowanej zieleni.

konserwatora zabl.tków o wszelkich zagrożeniach
trakcie prowadze,nia wskazanych w pozwoleniu



Zgodnie z informacj ami :zawartymi we wniosku, wytypowane do usunięcia drzewa to okazy
nie rokujące szans na dalszy praLwidłowy rozwój oraz złomy i wywroty.

W związku zpovłyższym nalezało orzec jak w sentencji.
Od dec}'zji niniejszej przysługuje stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

w terminie 14 dni nia(aft. 12'1 ąli2
W trakcie biegu terminu do wnit:sienia odwołania strona moze zrzec się prawa do wniesienia odwołania

nu administracii ał decyzię. z dniem doręczenia organowi administracii
Publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron
postępowania. decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a. § 1 i 2 k.p.a.).

Pouczenie:
Inwestor i rvykonawca zobowiryani są do przestrzegania zasad i warunków prowadzenia prac (robót, badań lub innych działań),
wynikających z ustawy o ochronie zaby.tkć,rv i opiece nad zabytkami, w szczególności:
l) Wojervódzki konserwator zabytków wstrzymuje (na mocy decyzji) rvykonywane bezjego pozwolenia lub w sposób odbiegający od
zakresu iwarunków okeślonych w pozwlleniu prace (roboĘ-, badania lub inne dzialania)przy zabytku rvpisanym do rejesiruiub w
jego otoczeniu, a następnie wydaje decyzję::
a) nakazującą przyrvrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, z określeniem terminu wykonywania tych
czynności, albo
b) zobowiazującą do uzyskania pozwolenia wojelvódzkiego konserwatora zabyków na prowadzenie wstrzymanych prac (robót, badń
lub innych działań) przy zaby.tku, albo
c) nakładajacą obowiązek podjęcia okreśilonych czynności w celu doprowadzenia rvykonywanych prac (robót, badań lub innych
działań) przy zabytku do zgodności z zakresem i warunkami określonymi w pozwoleniu, wskazując termin wykonania tych czynnoŚci.
Po rvykonaniu obowiązku, o którym mowa pod lit. c), lvojewódzki konserwator zabytków wydaje pozwolenie na wznowienie
wstrzymanych prac (robót, badań lub innyr:h działań) przy zabytku.
2) W Przypadku, gdy bez wymaganego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków lub w sposób odbiegający od zakresu
i warunków okreŚlonych w pozwoleniu rvykonano przy zabytku wpisanym do rejestru prace (roboty, badania lub inne działania),
lvoj ewódzki konserwato r zabytków wydaj e decy zję:
a) nakazującą przywrócenie zabytku do pclprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, określając termin wykonania tych czynności,
albo
b) zobowiązującą do doprowadzenia zabyt,ku do jak najlepszego stanu we wskazany sposób i w okeślonym terminie.
3) Osoba, która dopuściła się naruszenia przepisów o zabytkach lub naruszyła zakres i warunki określone w pozwoleniu, jest
obowiązana na swój kosż,"vykonać czynności nakazane w decyzji, o której mowa w punkcie 2) lit. a) i c) orazw punkcie 3).
4) Osobą która bez pozwolenia albo ,łbrew warunkom pozrvolenia prorvadzi prace konserwatorskie, ręitauratorskie, roboty
budowlane, badania konserwatorskie |ub architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane wjego otoczeniu,
Podlega karze pieniężnej, zgodnie z art. 107d ust. l, 2 i 5 ustawy o ochronie zabytkólv i opiece naó zabytkami
(tj. Dz. U. z20l8 r., poz.2067).

Otrzymują (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):
Dom Pomocy Społecznej w Klisinie, }l,lisino l00, 48-1l8 Lisięcice
A.a
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Na Podstawie ań. 83a ust. l, 83c ust. 3, aI1. 83d ust. 2, art.86 ust. l pkt 4 i 10, art. 83f ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia l6 kwietnia 2004r. o ochronie przlrody (Dz. U. z20l]r., poz. l595 zpóźn. zm.) art.89 pkt 2 i alt. 9l ust. 4 pkt 4
ustawYzdnia23 lipca2003r.oochronię zabytków iopiecenadzabytkami (tj.Dz. |J,z2018r.,poz.2067)orazart. loł
i 107 ustawy zdnia 14 czerwca l960 r. K.p.a. (tj. Dz.|t]. z20l8 r,, poz.2096),

po rozpatrzeniu wniosku Domu Pomocy Społecznej w Klisinie, z dnia28.03,2019 r., wpływ dnia
1.04.2019 r., o udzielenie pozwolenia naprowadzenie prac zu,iązanych z usunięciem drzew z terenu parku
w Klisinie, wpisanego do rejestru zabytków woj. opolskiego pod nr l14l84 decyzjąWKZzdnia 19.09,1984r.,
jak również na podstawie załączonej dokumentac_|i,

pozwalam
na prowadzenie prac na terenie parku w Klisinie. polegających na usunięciu łącznie 8 drzew gatunków:
- lipa europejska - 2 szt. o obw. pni: 229cm,113cm,
- grab pospoliĘ -2 szt. o obw. pni: 157cm,144cm,
- robinia biała - 1 szt. o obw. pnia 144cm,
- świerk zwyczajny -2 szt. o obw. pni: 141cm, 107cm,
- wierzba biała - 1 szt. o obw. pnia 170cm,
prry spełnieniu następujących warunków, polegających na obowiązku:

- Przed przystąpieniem do wycinki dokonania oględzin koron drzew pod kątem występowania gniazdptasich.

Termin ważności pozwoleniaz 3I.1ż.2019 r. (w przypadku występowania na drzewach gniazd ptasich
wycinkę na|eĘ wykonać po dniu l5.10.2019 r.)

uzasadnienie:
W dniu 1 kwietnia 2019 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytkow wpĘnął wniosek Domu

Pomocy Społecznej w Klisinie, z dnia 28.03.2019 r., o udzielenie pozwolenia na prowadzenie prac
związanych z usunięciem drzew zterenu parku w Klisinie, wpisanego dorejestru zaby,tków woj. opolskiego
Pod nr 114184 decyzjąWKZ z dnia l9,09.1984r. W związku zWm, zgodnie zart.83a ust. 1 cytowanej wyżej
ustawy o ochronie przyrody, pozwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej
do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabYków. Zgodnie z informacj ami zawaĘmi we
wniosku, w}typowane do wycinki drzewa są w bardzo złym stanie zdrowotnym, mają zaburzoną statykę
i stanowią zagrożenie dla uĄ4kowników parku. Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew, ktore zagrażają
bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych, jak rówrlież drzew lub krzewów,
które obumaĄ lub nie rokują szansy na przeĄcie, z przlczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości
zgodnie z art.86 ust. 1, pkt 4 i l0, cytowanej wyżej ustawy oochronie przyrody, Wnioskodawca zawarł
w piŚmie prośbę o pozwolenie na usunięcie łącznie 76 drzew,jednak 8 z nich to złomy i wywroty, na których
usunięcie nie jest wymagane pozwolenie, zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt l4 ww. ustawy o ochronie przyrody.

W związku zpowyższym należało orzec jak w sentencji.
Od decyzji niniejszęj prąvsługuje stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodoweeo. za moim

poŚrednictwem,wterminie14dni oddat_vjejdoręczenia(art. l27§li2orazart. l29§li2k.p.a.).Wtrakciebiegu
terrninu do wniesienia odwołania strona moze zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji
Publiczne_i. który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracii publicmej oświadczenia o zrzeczeniu
się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania. decyzja sta_ię się ostateczna i prawomocna
(art.I2'7a. § l i2k.n.a.)_
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Pouczenie:
Inwestor i wykonawca zobowięani są do przestrzegania zasad i warunków prowadzenia prac (robót, badań lub innych działań),
rvynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabYkami, w szczególności:
1) Wojervódzki konserwator zabYków wstrzymuje (na mocy decyzji) wykonywane bez jego pozwolenia lub w sposób odbiegający od
zakresu i warunków określonych w pozwoleniu prace (roboty, badania lub inne działania) przy zabyku wpisanym do rejestru lub w
jego otoczeniu, a następnie wydaje decyzję:
a) nakazującą przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, z okręśleniem terminu wykonywania tych
czynności, albo
b) zobowiazującą do uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabyków na prowadzenie wstrzymanych prac (robót, badań
lub innych działań) przy zabytku, albo
c) nakładajacą obowiązek podjęcia określonych czynności w celu doprowadzenla rvykonywanych prac (robót, badań lubinnych
działań) przy zabytku do zgodności z zakresem i warunkami określonymi w pozwoleniu, wskazując termin wykonania tych czynnoŚci.
Po wykonaniu obowiązku, o którym mowa pod lit. c), wojewódzki konserwator zab}tków wydaje pozwolenie na wmowienie
wstrzymanych prac (robót, badań lub innych działań) przy zabytku.
2) W Prrypadku, gdy bez wymaganego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków lub w sposób odbiegający od zakresu
i warunków okreŚlonych w pozwoleniu wykonano przy zabYku wpisanym do rejestru prace (roboty, badania lub inne działania),
woj ewódzki konserwator zabyków wydaj e decyzj ę :

a) nakazującą przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu |ub uporządkowanie terenu, określając termin wykonania tych czynności,
albo
b) zobowiązującą do doprowadzenia zaby.tku dojak najlepszego stanu we wskazany sposób i w określonym terminie.
3) Osoba, która dopuściła się naruszenia przepisów o zabytkach lub naruszyła zakes i warunki okeślone w pozwoleniu, jest
obowiązana na swój kosa wykonać czynności nakazane w decyzji, o której mowa w punkcie 2) lit. a) i c) oraz w punkcie 3).
4) Osobą która bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie, robory
budowlane, badania konsęrwatorskie lub architektoniczne prry zablrtktl wpisanym do rejestru lub roboty budowlane wjego otoczeniu,
podlega karze pieniężnej, zgodnie z art. 107d ust. l, 2 i 5 ustawy o ochronie zabyków i opiece nad zabykami
(tj. Dz. U. z20l8 r., poz.2067).

Otrzymują (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):
Dom Pomocy Społecznej w Klisinie, Klisino l00,48-1l8 Lisięcice
A.a


