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INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO 

 

1. Po zapoznaniu się z treścią zadania - opracowanymi na potrzeby egzaminu aktami 

sprawy administracyjnej - jako należycie umocowany pełnomocnik Roberta 

Wawrzyniaka zamieszkałego w Rzeszowie przy ul. Fryderyka Szopena 7, adwokat 

Adrian Majewski, proszę przygotować skargę do wojewódzkiego sądu 

administracyjnego, albo w przypadku uznania, że brak jest podstaw do wniesienia 

skargi, proszę sporządzić opinię prawną – z uwzględnieniem interesu reprezentowanej 

przez siebie strony. 

 

2. Należy założyć, że na dokumentach dołączonych do zadania znajdują się właściwe 

podpisy.  

 

3. Treść przywołanych w uzasadnieniu aktów przepisów prawnych jest zgodna z ich 

rzeczywistym brzmieniem.  

 

4. Wszystkie zawiadomienia, postanowienia i decyzje zostały przez właściwe organy 

administracji i podpisane przez uprawnione osoby oraz zawierają wszystkie niezbędne 

informacje oraz klauzule wymagane przez RODO. 

 

 

5. W przypadku rozwiązania zadania poprzez przygotowanie skargi, należy założyć, że 

adwokat dysponuje właściwym pełnomocnictwem, od którego uiszczono opłatę 

skarbową. 

 

6. W przypadku przygotowania skargi należy przyjąć, że właściwym sądem jest 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 

4a, 35-016 Rzeszów. 

 

7. W przypadku uznania, że zasadne jest przygotowanie skargi, zdający nie ma 

obowiązku określenia wysokości należnego wpisu ani wykazywania faktu jego 

uiszczenia. 

 

8. Pod przygotowaną skargą albo opinią należy wpisać imię i nazwisko osoby, która 

powinna złożyć podpis pod tym dokumentem.  

 

9. Data pracy zawierającej rozwiązanie zadania powinna wynikać z opracowanych na 

potrzeby egzaminu akt sprawy administracyjnej. 
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Rzeszów, 14 grudnia 2020 roku 

Urząd Miasta Rzeszowa 

Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa 

ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów 

e-mail: sr@erzeszow.pl 

 (okrągła pieczęć organu) 

 

Pieczęć Biura Podawczego  

 

wpłynęło 14.12.2020 r. 

pracownik Urzędu Tomasz Nieznany 

(podpis) 

 

Robert Wawrzyniak  

ul. Fryderyka Szopena 7, 35-055 Rzeszów 

 

Prezydent Miasta Rzeszowa 

Urząd Miasta Rzeszowa 

Wydział Ochrony Środowiska i 

Leśnictwa 

ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów 

e-mail: sr@erzeszow.pl 

 

 

 

ZGŁOSZENIE 

 

Działając w imieniu własnym, jako właściciel działki nr 789/2 przy ul. Fryderyka Szopena 7 

zgłaszam zamiar usunięcia 33 drzew z ww. nieruchomości.  

 

 

Robert Wawrzyniak 

(podpis) 
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Rzeszów, dnia 22 grudnia 2020 roku 

 

 

Urząd Miasta Rzeszowa 

Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa 

ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów 

e-mail: sr@erzeszow.pl 

 (okrągła pieczęć organu) 

 

znak sprawy:  

WŚL-WO.889.20.2020 

 

 

Protokół  

Podstawa prawna – art. 83f ust. 6 i 7 ustawy z dnia 14 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody.  

 

Spisany w dniu 22 grudnia 2020 roku na terenie działki 789/2 ul. Szopena 7 w 

Rzeszowie w sprawie zamiaru usunięcia 33 sztuk drzew rosnących na nieruchomości.  

 

 Obecni: Robert Wawrzyniak – właściciel 

  Mariola Sztymelska – ins. ds. ochrony Środowiska UM Rzeszowa 

 

 Na podstawie przedłożonej mapki terenu z zaznaczonymi drzewami i oględzin 

organu, stwierdzam, że: 33 drzewa zgłoszono do usunięcia, 26 wymagało dokonania 

stosownego zgłoszenia, natomiast 7 pozostałych, z uwagi na obwód pnia, nie 

wymagało dopełnienia tego obowiązku. 

 

 

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano. Protokół nie zawiera skreśleń 

i poprawek.  

 

 Mariola Szymelska 

(podpis) 
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Rzeszów, dnia 7 stycznia 2021 roku 

 

 

Straż Miejska w Rzeszowie 

ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów 

 
Prezydent Miasta Rzeszowa 

w/m 

 

ZAWIADOMIENIE 

 

W dniu 7 stycznia 2022 roku dokonaliśmy patrolu na ul. Fryderyka Szopena, na 

nieruchomości o nr 7, dz. E. 789/2 ujawniono 25 pniaków po świeżej wycince drzew. Działka 

nie jest opłotowana. Na nieruchomości nie zastano właściciela ani jego przedstawiciela. 

Wykonane oględziny dają podstawę do przyjęcia, że drzewa zostały usunięte kilka dni 

wcześniej. Mając to na uwadze wnoszę o wszczęcie postępowania administracyjnego w 

sprawie niezgodnego z prawem usunięcia drzew. 

 

 

 

Wiesław Gorliwy 

Strażnik Miejski 

(podpis) 
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Rzeszów, dnia 10 stycznia 2021 roku 

 

Urząd Miasta Rzeszowa 

Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa 

ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów 

e-mail: sr@erzeszow.pl 

 (okrągła pieczęć organu) 

 

znak sprawy:  

WŚL-WO.5162.4.2022 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z późn.zm.) zawiadamiam o wszczęciu 

postępowania w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej za niezgodne 

z prawem usunięcie 25 akacji. 

Dyrektor Wydziału: 

Małgorzata 

Wojnowska  

   (podpis) 

z up. Prezydenta 

Miasta Rzeszowa 

Pouczenie: 

Strona ma możliwość czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem 

decyzji może wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych 

żądań (art. 10 § 1 k.p.a.). 

 

Otrzymują: 

1. Robert Wawrzyniak; 

2. Straż Miejska w Rzeszowie; 

3. a/a 

 

Potwierdzam otrzymanie zawiadomienia 

Olsztyn, dnia 17 stycznia 2020 r. 

Agata Wawrzyniak (żona) Roberta Wawrzyniaka 

(podpis) 
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Rzeszów, dnia 26 lutego 2021 roku 

 

NOTATKA SŁUŻBOWA 

W dniu 26 lutego 2020 roku udałem się na nieruchomość przy ul. Fryderyka Szopena 7 w 

Rzeszowie, działka nr 789/2. 

W toku czynności sprawdzających napotkałem Adama Drozda, zamieszkałego na 

nieruchomości 788/3 położonej po przeciwległej stronie ulicy. Pan Adam Drozd wskazał, że 

w dniu 4 stycznia 2022 roku miała miejsce wycinka drzew na wskazanej nieruchomości, lecz 

nie wie na czyim gruncie dokonano wycinki, bowiem działki 789/1 i 789/2 nie zostały 

ogrodzone i toczą się spory graniczne pomiędzy właścicielami Markiem Wąsikowskim i 

Robertem Wawrzyniakiem.  

 

 

         

         Adam Dzielny 

 

z up. Prezydenta 

Miasta Rzeszowa 

 (podpis) 
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Rzeszów, dnia 28 lutego 2021 roku 

Pieczęć Biura Podawczego Wydziału Geodezji 

w Rzeszowie 

wpłynęło 28 lutego 2022 r. 

pracownik biura Tomasz Nieznany 

(podpis) 

 

 

Wydział Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa  

Roman Wydatny 

ul. Adama Mickiewicza 2, 10-549 Rzeszów 

 

Na podstawie art. 7b k.p.a. niniejszym zwracam się o wydanie wypisu i wyrysu działek o nr 

789/1 i 789/2 położonych przy ul. Fryderyka Szopena 6 i 7 w Rzeszowie oraz o sporządzenie 

operatu technicznego ze wskazaniem punktów granicznych dla ww. działek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W odpowiedzi na wniosek dnia 4 marca 2022 roku do Wydziału Środowiska i Leśnictwa 

wpłynęły dokumenty wypisu i wyrysu dla ww. nieruchomości oraz wytyczenie geodezyjne 

granic nieruchomości.  
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Olsztyn, dnia 8 marca 2021 roku 

Urząd Miasta Rzeszowa 

Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa 

ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów 

e-mail: sr@erzeszow.pl 

 (okrągła pieczęć organu) 

 

znak sprawy:  

WŚL-WO.5162.4.2022 

 

 

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE OGLĘDZIN NIERUCHOMOŚCI 

Na podstawie art. 79 k.p.a. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 

administracyjnego; 

Zawiadamiam 

że w dniu 22 marca 2021 o godz. 14ºº zostaną przeprowadzone oględziny nieruchomości, 

celem ustalenia wyliczenia obwodu pni wyciętych drzew oraz ich dokładnej lokalizacji.  

 

Adam Dzielny 

 

z up. Prezydenta 

Miasta Rzeszowa 

 (podpis) 

 

POTWIERDZENIE ODBIORU 

Oznaczenie rodzaju pisma:  

Zawiadomienie o terminie oględzin Datownik placówki pocztowej z dnia: 8 marca 2021 r.  

 

Doręczenie niniejszej przesyłki następuje na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – 

Kodeks postępowania administracyjnego 

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) 
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Urząd Miasta Rzeszowa 

Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa 

ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów 

e-mail: sr@erzeszow.pl 

 (okrągła pieczęć organu) 

 

znak sprawy:  

WŚL-WO.5162.4.2022 (okrągła pieczęć organu) 

 

Robert Wawrzyniak  

ul. Fryderyka Szopena 7, 35-055 Rzeszów 

 

1. Oznaczoną wyżej przesyłkę doręczono 

- adresatowi 

- pełnoletniemu domownikowi, sąsiadowi, dozorcy domu, który podjął się oddania 

przesyłki adresatowi 

(zawiadomienie o doręczeniu przesyłki umieszczono w oddawczej skrzynce pocztowej 

adresata, a jeżeli nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata) 

2. Z powodu niemożności doręczenia, w sposób wskazany w punkcie 1, przesyłkę 

awizowano, a doręczenie nastąpiło dnia 21.04.2021 roku 
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Rzeszów, dnia 22 kwietnia 2021 roku 

 

 

Protokół oględzin 

 

W dniu 22 kwietnia 2021 roku o godz. 14:00 na nieruchomości położonej przy ul. Szopena 7 

stawił się biegły dendrolog Jan Zielony oraz Robert Wawrzyniak w obecności pracownika 

Organu Adama Dzielnego, który okazał stronie legitymację służbową.  

Przystąpiono do czynności sprawdzających. Robert Wawrzyniak oświadcza, że wezwanie na 

czynność odebrał poprzedniego dnia i nie zdążył przygotować się do sprawy. Organ nie widzi 

przeszkód w kontynuowaniu czynności.  

Robert Wawrzyniak zeznaje, że dokonał wycinki 18 sztuk drzew ujętych w zgłoszeniu w dniu 

4 stycznia 2021 r., zgłoszenie znajduje się w organie. W pozostałym zakresie 7 drzew nie ma 

wiedzy kto dokonał wycinki, jednak ma wiedzę, że sąsiad Adam Drozda dokonywał 

zabiegów pielęgnacyjnych w swoim ogrodzie.  

W toku postępowania biegły dokonał oględzin nieruchomości; ustalił gatunek wyciętych 

drzew, a po dokonaniu pomiaru obwodów pniaków wyselekcjonował 25 sztuk drzew, których 

wycinka podlegała sankcjom prawa. 

Omówienie skreśleń i poprawek: skreśleń i poprawek nie naniesiono. Protokół odczytano. 

Czynności zakończono o godzinie 16:00. 
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Rzeszów, 11 maja 2021 roku 

 

Zawiadomienie 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania 

administracyjnego zawiadamiam o zebraniu całego materiału dowodowego w sprawie o 

wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie 25 sztuk drzew – opisanych 

szczegółowo w opinii i zlokalizowanych na działce nr 789/2 – przed upływem terminu 14 

dni, o którym mowa w art. 83f ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) – dalej: "ustawa o ochronie przyrody". 

 

 

. 

Strona postępowania może w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego 
zawiadomienia zapoznać się z całością akt sprawy w siedzibie organu w pokoju nr 1002. 
Może również w podanym terminie zgłosić na piśmie swoje uwagi, wnioski, żądania i 
zastrzeżenia do zebranego w sprawie materiału dowodowego — w takim przypadku podany 
wyżej termin liczony jest do dnia nadania przez stronę przesyłki w placówce pocztowej. 

Otrzymują: 

Robert Wawrzyniak  

ul. Fryderyka Szopena 7, 35-055 Rzeszów 

 

 

 

 

 

Informacja dla zdającego: pismo zostało doręczone stronie w dniu 17 maja 2021 roku 
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Rzeszów, 30 maja 2021 roku 

Urząd Miasta Rzeszowa 

Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa 

ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów 

e-mail: sr@erzeszow.pl 

 (okrągła pieczęć organu) 

 

znak sprawy:  

WŚL-WO.5162.4.2022 

 

Pieczęć Biura Podawczego  

 

wpłynęło 30 maja 2021 r. 

pracownik Urzędu Tomasz Nieznany 

(podpis) 

 

Robert Wawrzyniak  

ul. Fryderyka Szopena 7, 35-055 Rzeszów 

 

Urząd Miasta Rzeszowa 

Wydział Ochrony Środowiska i 

Leśnictwa 

ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów 

e-mail: sr@erzeszow.pl 

 (okrągła pieczęć organu) 

 

znak sprawy:  

WŚL-WO.5162.4.2022 

Niniejszym ustosunkowuję się do materiału dowodowego zebranego w sprawie, wnosząc o 

przesłuchanie Adama Drozda, na okoliczność wycinki 7 drzew ze swojej posesji, a także 

przeprowadzenia dowodu z decyzji tut. Organu o rozgraniczeniu z dnia 14 maja 2021 roku 

wydanej na mój wniosek w sprawie GN.907.56.2021.md, na okoliczność, że 7 drzew 

oznaczonych na rysunku dołączonym do opinii biegłego przynależało do gruntu Pana Adama 

Drozda.  

 

 (podpis Robert Wawrzyniak) 
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Urząd Miasta Rzeszowa 

Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa 

ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów 

e-mail: sr@erzeszow.pl 

 (okrągła pieczęć organu) 

 

znak sprawy:  

WŚL-WO.5162.4.2022 

Rzeszów, 30 czerwca 2021 roku 

DECYZJA 78/2  

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA  

wymierza Robertowi Wawrzyniakowi 

administracyjną karę pieniężną w wysokości 54 084,20 zł za usunięcie 25 sztuk drzew 

zlokalizowanych na działce nr 789/2 – przed upływem terminu 14 dni, o którym mowa w 

art. 83f ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 

2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) – dalej: "ustawa o ochronie przyrody, na podstawie art. 88 ust. 

1 pkt 6 i ust. 3, art. 89 ust. 1 w zw. z art. 85 ust. 1 i art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie 

przyrody, rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości 

stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U. z 2017 r. poz. 1330) oraz art. 104 i art. 107 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. 

z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) – dalej: "K.p.a.". 

UZASADNIENIE 

Robert Wawrzyniak jako właściciel działki położonej przy ul. Szopena 7 zgłosił 

Prezydentowi Miasta zamiar usunięcia drzew z ww. nieruchomości. Organ jednak powziął 

wiadomość, że doszło do wycinki 25 sztuk drzew przed upływem terminu 14 dni od dnia 

zgłoszenia zamiaru wycinki.  

Na podstawie informacji uzyskanych od Straży Miejskiej ustalono, że Pan Wawrzyniak 

usunął drzewa z działki przy ul. Szopena 7. Z uwagi na spór o przebieg granicy działki 

sporządzono operat techniczny z wyznaczeniem punktów granicznych, na podstawie którego 

ujawniono, że 25 wyciętych drzew było posadowionych na działce Roberta Wawrzyniaka. 

Podczas oględzin Robert Wawrzyniak zeznał, że dokonał wycinki drzew w liczbie 18 sztuk w 

dniu 4 stycznia 2021 roku. 

W toku postępowania biegły dokonał oględzin nieruchomości; ustalił gatunek wyciętych 

drzew, a po dokonaniu pomiaru obwodów pniaków wyselekcjonował 25 sztuk drzew, których 

wycinka podlegała sankcjom prawa. Organ przyjął w całości ustalenia biegłego, w tym 

szacowane przez niego obwody wyciętych drzew na wysokości 130 cm liczonej od poziomu 

terenu. Zdaniem organu, skoro działka w dniu oględzin była już uprzątnięta z kłód ściętych 

drzew, to należało wyliczyć obwody pni przyjmując średnią pnia, pomniejszając wyliczony 
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obwód o 10%. Na podstawie sporządzonej opinii organ wymierzył karę pieniężną, w 

wysokości ustalonej zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy o ochronie i z załącznikiem do 

rozporządzenia. 

Mając na uwadze powyższe, należało orzec jak na wstępie. 

Pouczenie: 

Na decyzję w przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu I instancji. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 

środka zaskarżenia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem 

doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 

wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczne i prawomocne oraz podlega wykonaniu. 

 

Otrzymują: 

1) Robert Wawrzyniak 

2) a/a 

 

 

 

 

 

Informacja dla zdającego: postanowienie zostało doręczone w dniu 7 lipca 2021 roku 
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Rzeszów, dnia 20 lipca 2021 roku 

Odwołujący: 

Robert Wawrzyniak  

     Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie 

      

za pośrednictwem  

Prezydent Miasta Rzeszowa 

Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa 

ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów 

znak sprawy:  

WŚL-WO.5162.4.2022 

ODWOŁANIE 

Działając w imieniu własnym pragnę wskazać, że organ nie przeprowadził niezbędnych 

dowodów, pominął moje wyjaśnienia co doprowadziło do błędnego określenia wyciętych 

przeze mnie drzew. Co więcej organ błędnie przyjął, że wycięcie drzew nastąpiło przed 

upływem 14 dniowego terminu przewidzianego na wniesienie sprzeciwu. Błędnie również 

przyjął organ I instancji, że usunięcie drzewa przed upływem terminu przewidzianego na 

wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wycięcia drzew, w sytuacji gdy drzewa objęte 

tym zgłoszeniem nie były objęte ochroną prawną, a zatem brak było podstaw do wniesienia 

sprzeciwu, obliguje organ do nałożenia na podmiot administracyjnej kary pieniężnej za ich 

wycięcie. Mam ogromny żal do organu I instancji, że nie poinformował mnie jaka kara mi 

grozi i jakie dowody powinienem przygotować.  

Przy ocenie legalności zaskarżonej decyzji nie sposób bowiem pominąć że usunięcie drzew 

było z własnej posesji i nastąpiło po zgłoszeniu organowi, a więc za jego wiedzą i nie 

kwalifikowało się do skierowania przez organ sprzeciwu. Moja sytuacja nie może zostać 

przyrównana z taką, w której drzewa usunięte zostały bez uprzedniego zgłoszenia, a więc w 

warunkach samowoli, z lekceważeniem istniejących przepisów. Należy podkreślić, że bez 

sprzeciwu organu drzewa i tak usunięte by zostały z posesji, a w związku z tym nie zostały 

naruszone zarówno cele, jak i zasady ochrony przyrody, które leżą u podstaw wymiaru kar 

administracyjnych za usunięcie drzew bez zezwolenia. 

Nadto usunięcie drzew w ostatnim dniu terminu na wniesienie sprzeciwu było spowodowane 

błędnym moim wyliczeniem tego terminu, na skutek niepełnej informacji organu o instytucji 

milczenia administracji. 

Robert Wawrzyniak  

Rzeszów, 13 kwietnia 2022 roku 
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SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE 

(pieczęć okrągła organu) 

 

znak sprawy:  

SKO.987.2.9/2022 

 

DECYZJA 

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego dalej k.p.a., po rozpatrzeniu odwołania Roberta Wawrzyniaka decyzję 

Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 30 czerwca 2021 roku 

utrzymuję w mocy zaskarżoną decyzję 

 

UZASADNIENIE 

Zdaniem organu odwoławczego, 14-dniowy termin na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia 

zamiaru usunięcia drzew, określony art. 83f ust. 8 ustawy o ochronie przyrody, ma charakter 

materialny. Jego bezskuteczny upływ powoduje wygaśniecie uprawnienia organu do 

skutecznego sprzeciwienia się wycięciu drzew. Kolegium podało, że w niniejszej sprawie 

oględziny nieruchomości miały miejsce 22 grudnia 2020 r., a zatem mając na uwadze art. 57 

§ 1 k.p.a., ostatnim dniem 14-dniowego terminu był 5 stycznia 2021 r. W tym też dniu organ I 

instancji mógł skutecznie wnieść sprzeciw do zgłoszenia skarżącego. Odwołujący nie wniósł 

przy tym, na podstawie art. 83f ust. 12 ustawy o ochronie przyrody, o wydanie zaświadczenia 

o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przed upływem terminu określonego w art. 83f ust. 

8 tej ustawy. Nie ma zatem podstaw do uwzględnienia zarzutów odwołania i przyjęcia, że w 

takiej sytuacji doszło do milczącego załatwienia sprawy. Przed upływem wskazanego terminu 

strona nie jest kompetentna sama stwierdzać, czy w sprawie istnieją przesłanki prawne do 

wniesienia sprzeciwu, może to zrobić jedynie organ poprzez wydanie zaświadczenie na 

prośbę wnioskodawcy. W opisywanej sprawie oznacza to, że skoro odwołujący usunął drzewa 

przed upływem terminu przewidzianego na wniesienie sprzeciwu, to w myśl art. 88 ust. 1 pkt 

6 ustawy o ochronie przyrody, organ miał obowiązek wymierzyć administracyjną karę 

pieniężną z tego tytułu. Bez znaczenia dla sprawy są zatem oświadczenia i wnioski 

dowodowe złożone przez stronę przed Organem I instancji.  

 

Odnosząc się do zarzutów odwołania wskazać należy, że protokół oględzin nie może mieć 

znaczenia przesądzającego w kwestii prawa do wniesienia przez organ sprzeciwu, gdyż 

oględziny mają na celu jedynie ustalenie przedmiotu zgłoszenia. Wbrew twierdzeniom 

odwołującego, zapis w protokole oględzin o braku występowania w obrębie drzew gatunków 
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chronionych nie dotyczy samych drzew, ale zgodnie z art. 83c ust. 1 ustawy o ochronie 

przyrody, roślin, zwierząt oraz grzybów występujących w jego obrębie. 

 

POUCZENIE 

Zgodnie z art. art. 3 § 2 pkt 1, 50, art. 53 § 1 i art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stronom przysługuje prawo 

wniesienia skargi na niniejszą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Rzeszowie za pośrednictwem tutejszego Organu, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.  

 

Adam Nowak Janina Woźna Ireneusz Wilk 

 

 (podpisy) 

 

Otrzymują: 

 

1. Robert Wawrzyniak 

2. A/a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dla zdającego: Należy założyć, że niniejsza decyzja została doręczona Robertowi 

Wawrzyniakowi dnia 16.04.2021 r. 


