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dotyczy: interpelacji nr RM.0003.66.2023 z 16 lutego 2023 r.  

 

 

Informuję, iż przedmiotowa karta wprowadzona w ekoportalu przez Starostę 

Bielskiego zawiera błędne informacje. Sprawa wycinki 1047 drzew i 11100 m2 

krzewów przy torach kolejowych nie dotyczy drzew i krzewów na działkach 

zlokalizowanych w centrum Bielska-Białej. Na tytułowej stronie wniosku spółka 

akcyjna PKP Polskie Linie Kolejowe Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu omyłkowo 

podała niewłaściwe numery działek. W załączniku do wniosku podano właściwe 

numery działek. Spółka ta poinformowała tutejszy Wydział o zaistniałej omyłce 

odrębnym pismem. 

Przedmiotowy zakres wycinki obejmuje drzewa i krzewy rosnące wzdłuż linii 

kolejowej nr 139 Katowice – Zwardoń, na działkach zlokalizowanych od rejonu                       

ul. Trakcyjnej w Bielsku-Białej w kierunku północnym przez Komorowice aż do 

granicy administracyjnej miasta z Czechowicami-Dziedzicami, na terenie działek 

geodezyjnych nr 74/1, 74/3, 78, 82/2, 84/5, 239/12, 241/9, 740/7, 746/6, 747, 748/2, 

3561/3, 3562/5, 3562/8, 3564/5 obręb Komorowice Śląskie, działek geodezyjnych                

nr 1/1, 2/3, 2/21, 2/22, 94/6, 95/3 obręb Dolne Przedmieście 15, działek 

geodezyjnych nr 5/4, 5/14, 5/16, 5/23, 5/24 obręb Dolne Przedmieście 16, działki 

geodezyjnej nr 30/45 obręb Dolne Przedmieście 54 w Bielsku-Białej. 

 

Odpowiadając na Państwa pytania z interpelacji informuję, że: 

1. Z uwagi na fakt, iż drzewa i krzewy na działce geodezyjnej nr 5/14 obręb 

Dolne Przedmieście 16 w Bielsku-Białej rosną na terenie stanowiącym własność 

Skarbu Państwa, zwrócono się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego                     

w Bielsku-Białej o wyznaczenie zastępczego organu administracji właściwego do 

rozpatrzenia wniosku w części dotyczącej usunięcia tych drzew i krzewów. 

Początkowo do rozpatrzenia ww. wniosku Samorządowe Kolegium Odwoławcze                     

w Bielsku-Białej wyznaczyło Starostę Bielskiego (Postanowienie                                        

nr SKO.V/428/278/2022 z 3 listopada 2022 r.).  

 



2. Obecnie wniosek w ww. części rozpatruje Starosta Żywiecki (Postanowienie 
nr SKO. V 428/7/2023 z 23 stycznia 2023 r.). Wniosek ten obejmuje 31 drzew                              
i 1200 m2 krzewów (podrostu). 
 

3. Na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, 

decyzja na usunięcie drzew i krzewów rosnących przy torach kolejowych obejmuje 

wszystkie drzewa i krzewy, nawet te na które posiadacz nieruchomości nie musiałby 

uzyskać zgody, gdyż spełniają kryteria określone w art. 83 f ust 1 pkt 3, pkt 5 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, czyli drzewa owocowe oraz takie, 

których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:  

a)  80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego; 

b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu     
     klonolistnego; 

c)  50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew. 

Wobec powyższego aż 54 % drzew wyszczególnionych w decyzji                              

nr OSE-ZI.6131.950.2022.AI z 3 listopada 2022 r., wydanej przez Urząd Miejski                        

w Bielsku-Białej nie kwalifikowałoby się do uzyskania zgody na podstawie przepisów 

ustawy o ochronie przyrody.  

Przedmiotowe drzewa i krzewy rosną wzdłuż linii kolejowej nr 139 Katowice                       

– Zwardoń (na odcinku o długości ok 4 km), na terenie działek geodezyjnych nr 74/1, 

74/3, 78, 82/2, 84/5, 239/12, 241/9, 740/7, 746/6, 747, 748/2, 3561/3, 3562/5, 

3562/8, 3564/5 obręb Komorowice Śląskie, działek geodezyjnych nr 1/1, 2/3, 2/21, 

2/22, 94/6, 95/3 obręb Dolne Przedmieście 15, działek geodezyjnych nr 5/4, 5/16, 

5/23, 5/24 obręb Dolne Przedmieście 16, działki geodezyjnej nr 30/45 obręb Dolne 

Przedmieście 54 w Bielsku-Białej. Wskazane nieruchomości stanowią zarówno 

tereny kolejowe, działki należące do innych podmiotów prawnych, jak i do osób 

fizycznych. 

  

4. Urząd Miejski w Bielsku-Białej nie planuje złożyć wniosku o zastosowanie 

odstępstwa, zgodnie z art. 57a ww. ustawy o transporcie kolejowym, z uwagi na fakt,       

iż teren na którym znajduje się ten odcinek linii kolejowej w Komorowicach nie jest 

szczególnie uzasadnionym przypadkiem. 

 
5. Na ww. terenie nie jest planowana budowa tunelu.  
 
 

 

Odnosząc się do Państwa pozostałych pytań w związku z interpelacją                               

nr RM.0003.573.2022 z 2 listopada 2022 r. informuję, że: 

 

1.  W obu przypadkach do dzisiaj Starosta Pszczyński nie zawiadomił 

Prezydenta Miasta Bielska-Białej o wszczęciu postepowania, ani nie 

poinformował o terminie wizji terenowej i oględzinach. 

 



2. Urząd Miejski w Bielsku-Białej planuje skorzystać ze wspomnianego przez 

Państwa przepisu. 

 

 

 

 

                                                                                                   Z up. PREZYDENTA MIASTA 

                                                                                                         

                                                                                                               Adam Ruśniak 

                                                                                                      ZASTĘPCA PREZYDENTA 

                                                                                                   

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Kserokopie dokumentów dotyczących wniosku o wydanie decyzji na usunięcie 1047 drzew                

i 11100 m
2 
krzewów. 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. Aa 


