Marszałek
Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Warszawa, 29 czerwca 2022 roku

PE-ZD-II.7120.3.1150.2021.SS
DECYZJA NR 792 / 2022/PE-ZD-II
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) – dalej „k.p.a.” w zw. z art. 83a ust. 1, art. 83d ust. 1 pkt 7 i ust. 2
pkt 5 oraz art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916),

po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 15 czerwca 2022 r. (znak: L.dz.ZGN-ADK-1/AA/W/00156/703/5/1/2021/EZ5), Zakładu
Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie
przy ul. Szwoleżerów 5
orzekam:
1.

Zmienić ostateczną decyzję nr 1355/2021/PE-ZD-II. Marszałka Województwa Mazowieckiego
z dnia 4 listopada 2021 r. zmienioną decyzją nr 117/2022/PE-ZD-II z dnia 21 stycznia 2022 r.
w następujący sposób:
1)

w pkt 2 sentencji decyzji treść w brzmieniu:
„ 2. Ustalić termin usunięcia drzewa, o którym mowa w pkt 1 do dnia 30 czerwca 2022 r.”.
otrzymuje brzmienie:
„ 2. Ustalić termin usunięcia drzewa, o którym mowa w pkt 1 do dnia 31 grudnia 2022 r.”.

2)

w pkt 4 sentencji decyzji treść w brzmieniu:
„ 4. Uzależnić zezwolenie od wykonania, w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r., nasadzeń
zastępczych, polegających na posadzeniu, na terenie nieruchomości położonej przy ul. Orlej 11
(dz. nr ew. 39/6, obręb 5-03-01) w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, 2 sztuk drzew
gatunku klon czerwony (Acer rubrum) (…)”
otrzymuje brzmienie:
„ 4. Uzależnić zezwolenie od wykonania, w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r., nasadzeń
zastępczych, polegających na posadzeniu, na terenie nieruchomości położonej przy ul. Orlej 11
(dz. nr ew. 39/6, obręb 5-03-01) w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, 2 sztuk drzew
gatunku klon czerwony (Acer rubrum) (…)”

2.

Pozostawić pozostałą treść decyzji bez zmian.

UZASADNIENIE
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z siedzibą
w Warszawie przy ul. Szwoleżerów 5, wnioskiem z dnia 15 czerwca 2022 r., (znak: L.dz.ZGN-ADK1/AA/W/00156/703/5/1/2021/EZ5), zwrócił się o zmianę ostatecznej decyzji nr 1355/2021/PE-ZD-II.
Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 4 listopada 2021 r. (znak: PE-ZD-II.7120.3.1150.2021.SS),
zmienionej decyzją nr 117/2022/PE-ZD-II z dnia 21 stycznia 2022 r., zezwalającej na usunięcie drzewa
z terenu nieruchomości położonej przy ul. Orlej 11 (dz. nr ew. 39/6, obręb 5-03-01) w Warszawie,
w zakresie terminów: usunięcia drzewa (pkt 2 sentencji decyzji) oraz wykonania nasadzeń zastępczych
(pkt 4 sentencji decyzji).
Zgodnie z pkt 2 oraz 4 sentencji ww. decyzji, ustalono termin usunięcia drzewa i wykonania
nasadzeń zastępczych do dnia 30 czerwca 2022 r. Wyżej wymienionym pismem strona wystąpiła

o
przedłużenie
terminu
usunięcia
drzewa
oraz
wykonania
nasadzeń
zastępczych
do dnia 31 grudnia 2022 r. wskazując, że przyczyną powyższej zmiany jest stwierdzona obecność dziupli w górnej części przewodnika, zasiedlonej przez szpaka - gatunek ptaka objętego ochroną, ujawniona
podczas podjętej przez wykonawcę próby usunięcia drzewa.
Zgodnie z art. 155 k.p.a., decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być
w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją
wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes
społeczny lub słuszny interes strony, przepis art. 154 § 2 stosuje się odpowiednio.
W orzecznictwie ukształtował się pogląd, że pojęcie "nabycie prawa" należy rozumieć szeroko
i obejmuje ono również sytuację, kiedy ostateczna decyzja administracyjna nakłada na stronę obowiązki,
a zatem wpływa na jej sytuację prawną. W konsekwencji decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
lub krzewów w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych również może podlegać zmianie w trybie
art. 155 k.p.a. (wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2012 r., IV SA/Wa 59/12).
Za zmianą decyzji przemawia słuszny interes strony polegający na braku możliwości usunięcia
drzewa w terminie pierwotnie określonym ww. decyzją, a tym samym wykonania nasadzeń zastępczych,
z powodu obecności w pniu drzewa zasiedlonej dziupli szpaka – gatunku ptaka objętego ochroną.
W rozpoznanej sprawie zmianie ww. ostatecznej decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego
nr 1355/2021/PE-ZD-II. z dnia 4 listopada 2021 r. zmienioną decyzją nr 117/2022/PE-ZD-II
z dnia 21 stycznia 2022 r. nie sprzeciwiają się przepisy szczególne. Należy zauważyć, że przepis art. 155
k.p.a. ma zastosowanie do decyzji, które są jeszcze wymagane, a skuteczność wniosku z dnia 15 czerwca
2022 r., o zmianę terminów usunięcia drzewa oraz wykonania nasadzeń zastępczych, który został
zakreślony ww. ostateczną decyzją na dzień 30 czerwca 2022 r., należy rozpatrywać w zakresie daty jego
złożenia, tj. przed upływem zakreślonego terminu usunięcia drzew (por. wyrok WSA
w Warszawie z dnia 23 maja 2014 r., IV SA/Wa 540/14; wyrok NSA z dnia 27 stycznia 2017 r., II OSK
1165/15; wyrok NSA z dnia 14 czerwca 2016 r., II OSK 2468/14; wyrok WSA w Warszawie
z dnia 21 października 2014 r., IV SA/Wa 1548/14).
Ponadto na zmianę przedmiotowej decyzji uzyskano zgodę Miasta Stołecznego Warszawy (pismo
z dnia 27 czerwca 2022 r., znak: UD-IX-WOŚ.6131.83.2022.JWO).
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego,
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona
może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Mazowieckiego. Z
dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Mazowieckiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i
prawomocna, co oznacza, że brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego.

z up. Marszałka Województwa
Tomasz Krasowski
Dyrektor Departamentu
Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa
/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:
1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
(Adres skrytki ePUAP: /ZGNWAWSROD/SkrytkaESP)
-tylko wersja elektroniczna
2. Miasto Stołeczne Warszawa/ Dzielnica Śródmieście
(Adres skrytki ePUAP: /UMSTWarszawa/SkrytkaESP)
-tylko wersja elektroniczna
3. a/a
Do wiadomości:
Wydział Monitorowania i Kontroli Decyzji w miejscu
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