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DECYZJA
Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), dalej: Kpa, oraz art. 15 ust 4 pkt 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55), dalej: Uop,
po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Białystok, z siedzibą przy ul. Słonimskiej 1,
15-950 Białystok, z dnia 10 lipca 2020 r., o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów
określonych w art. 15 ust. 1, 9, 15, 18, 19 i 20 Uop, obowiązujących w rezerwacie przyrody
Las Zwierzyniecki, w związku z planowaną rozbiórką istniejącego przepustu wraz
z przejściem gruntowym nad istniejącym rowem oraz budową kładki drewnianej
z zachowaniem pierwotnej lokalizacji na działce ew. nr 964/7, obręb 10 Mickiewicza, przy
zbiegu ulic Żwirki i Wigury oraz Cienistej, w ciągu istniejącego szlaku udostępnionego do
ruchu pieszego i rowerowego, który przebiega w osi ul. Żwirki i Wigury,
zezwalam
Prezydentowi Miasta Białystok, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, na odstępstwo od
zakazów, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1, 9, 15, 18, 19 i 20, tj. budowy lub przebudowy
obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, niszczenia gleby, ruchu pieszego, ruchu
pojazdów, umieszczania tablic, napisów i zakłócania ciszy na obszarze rezerwatu przyrody
Las Zwierzyniecki, w związku z realizacją inwestycji liniowej celu publicznego, polegającej na
rozbiórce istniejącego przepustu wraz z przejściem gruntowym nad istniejącym rowem oraz
budowie kładki drewnianej z zachowaniem pierwotnej lokalizacji na działce ew. nr 964/7,
obręb 10 Mickiewicza, przy zbiegu ulic Żwirki i Wigury i Cienistej, w ciągu istniejącego szlaku
udostępnionego do ruchu pieszego i rowerowego, który przebiega w osi ul. Żwirki i Wigury,
z zachowaniem poniższych warunków:
1) gruz z rozebranego przepustu wywieziony zostanie poza teren rezerwatu;
2) umocnienie rowu w miejscu rozebranego przepustu (faszyny) należy wykonać przy
użyciu materiałów naturalnych pochodzących z gatunków, które występują
w rezerwacie;
3) końce nowo budowanej drewnianej kładki będą umiejscowione poza obrębem rowu
a konstrukcja kładki nie będzie wymagała ustawienia podpór i filarów w obrębie
istniejącego rowu;
4) zaplecze prac, a także miejsca gromadzenia sprzętu należy zlokalizować poza
granicami rezerwatu;

5) do prac ziemnych oraz usuwania gruzu z rozebranego przepustu może zostać
wykorzystana koparka gąsiennicowa, natomiast pozostałe prace należy wykonać przy
użyciu narzędzi ręcznych;
6) osoby pracujące na obszarze rezerwatu przyrody zostaną pouczone przez
Wnioskodawcę w kwestii zakazów ujętych w art. 15 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody
oraz obowiązku ich przestrzegania;
7) do dnia 31 grudnia 2020 r. Wnioskodawca złoży sprawozdanie z realizacji prac
Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, do wiadomości Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Niniejsze zezwolenie ważne jest do dnia 30 listopada 2020 r.
Uzasadnienie
Prezydent Miasta Białystok pismem z dnia 10 lipca 2020 r., wystąpił do Generalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów, o których
mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1, 9, 15, 18, 19 i 20 Uop, na obszarze rezerwatu przyrody Las
Zwierzyniecki, w związku z planowaną rozbiórką istniejącego przepustu wraz z przejściem
gruntowym nad istniejącym rowem oraz budową kładki drewnianej z zachowaniem
pierwotnej lokalizacji na działce ew. nr 964/7, obręb 10 Mickiewicza, przy zbiegu ulic Żwirki
i Wigury oraz Cienistej, w ciągu istniejącego szlaku udostępnionego do ruchu pieszego
i rowerowego, który przebiega w osi ul. Żwirki i Wigury.
Rezerwat przyrody Las Zwierzyniecki funkcjonuje w oparciu o zarządzenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 12 maja 2016 r.
w sprawie rezerwatu przyrody "Las Zwierzyniecki" (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2256). Celem
ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych drzewostanu
o charakterze grądu wilgotnego. W obrębie rezerwatu wyznaczono szlaki udostępnione dla
ruchu pieszego i rowerowego zgodnie z zarządzeniem Nr 25/2015 Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia
szlaków udostępnionych dla ruchu pieszego i rowerowego w rezerwacie przyrody „Las
Zwierzyniecki”.
Na obszarze rezerwatu obowiązuje na mocy art. 15 ust. 1 Uop szereg zakazów, w tym
wyszczególnione w pkt. 1, 9, 15, 18, 19 i 20 zakazy: budowy lub przebudowy obiektów
budowlanych i urządzeń technicznych, niszczenia gleby, ruchu pieszego, ruchu pojazdów,
umieszczania tablic, napisów i zakłócanie ciszy. Zgodnie jednak z art. 15 ust.4 pkt 2 Uop
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora
ochrony środowiska może zezwolić na odstępstwa od zakazów obowiązujących na obszarze
rezerwatu przyrody, jeśli jest to uzasadnione realizacją inwestycji liniowej celu publicznego,
w przypadku braku rozwiązań alternatywnych i po zagwarantowaniu kompensacji
przyrodniczej. Przedmiotowy rezerwat posiada plan ochrony, ustanowiony Zarządzeniem
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Las Zwierzyniecki" (Dz. Urz.
Woj. Podl. z 2016 r. poz. 2969). W planie tym nie wskazano przedmiotowych czynności do
wykonania wobec czego wykonanie działań wymaga uzyskania indywidualnego zezwolenia
na odstępstwo.

Zamierzenie polegające rozbiórce istniejącego przepustu wraz z przejściem gruntowym
nad istniejącym rowem na działce ew. nr 964/7, obręb 10 Mickiewicza, położonym przy
zbiegu ulic Żwirki i Wigury i Cienistej, w ciągu istniejącego szlaku udostępnionego do ruchu
pieszego i rowerowego leżącego w osi ul. Żwirki i Wigury oraz budowa kładki drewnianej z
zachowaniem pierwotnej lokalizacji, stanowi zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.), w związku z art. 2
pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2020 r. poz. 293), inwestycję liniową celu publicznego, w związku z czym w
przedmiotowym przypadku ma zastosowanie art. 15 ust. 4 pkt 2 Uop.
W wyniku analizy akt sprawy ustalono, że wniosek swym zakresem obejmuje rozbiórkę
istniejącego przepustu wraz z przejściem gruntowym nad istniejącym rowem położonym na
działce ew. nr 964/7, obręb 10 Mickiewicza przy zbiegu ulic Żwirki i Wigury oraz Cienistej,
w ciągu istniejącego szlaku udostępnionego do ruchu pieszego i rowerowego leżącego w osi
ul. Żwirki i Wigury oraz budowę kładki drewnianej w miejscu pierwotnej lokalizacji przepustu
jest alternatywą w najmniejszym stopniu ingerującą w materię rezerwatu. W trakcie prac nie
przewidziano niekorzystnych zmian w rezerwacie, które wymagałyby działań
kompensacyjnych. Likwidacja przepustu zgodnie z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Białymstoku poprawi lokalne uwarunkowania przyrodnicze przywracając
drożność istniejącego cieku. W celu zabezpieczenia przed ewentualnym wpływem inwestycji
na składniki przyrody przedmiotowego rezerwatu, GDOŚ określił warunki realizacji
przedsięwzięcia.
Zgodnie z powyższym orzeczono, jak w sentencji.
Realizacja niniejszego zezwolenia została pozytywnie zaopiniowana przez Regionalną
Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku pismem z dnia 17 lipca 2020 r., znak:
WPN.6205.38.2020.ML.
Za wydanie niniejszej decyzji nie pobrano opłaty skarbowej zgodnie z art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000, z późn.
zm.).
Niniejsze zezwolenie nie zwalnia od konieczności uzyskania odrębnego zezwolenia na
odstępstwo od zakazów wymienionych w art. 51 i 52 ustawy o ochronie przyrody,
wydawanego przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub regionalnego dyrektora
ochrony środowiska, w przypadku, gdy realizacja prac wiąże się z naruszeniem zakazów
obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, grzybów i zwierząt, podlegających ochronie
gatunkowej.
Pouczenie:
Od niniejszej decyzji nie służy odwołanie, jednak strona niezadowolona z decyzji,
zgodnie z art. 127 § 3 Kpa, może zwrócić się do Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty
otrzymania niniejszego zezwolenia.
Zgodnie z art. 52 § 3 oraz art. 53 § 1, art. 54 § 1, a także Działem V, Rozdziałem 2 i 3
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, ze zm.) jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia
się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia

decyzji stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska. Wpis od skargi wynosi 200 złotych z zastrzeżeniem, że istnieje możliwość
ubiegania się przez stronę o zwolnienie od kosztów sądowych albo przyznanie prawa
pomocy.
Ponadto, zgodnie z art. 127a § 1 Kpa. w trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku
o ponowne rozpatrzenie sprawy strona może zrzec się prawa do wniesienia takiego wniosku.
W myśl art. 127a § 2 Kpa z dniem doręczenia organowi administracji publicznej
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie
sprawy, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza brak możliwości jej
zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Zgodnie z art. 130 § 4. decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie
strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
Przedmiotowe zezwolenie nie zwalnia ze stosowania innych przepisów, w tym
przepisów określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1145, ze zm.). Wobec tego przed wejściem na nieruchomość należy uzyskać stosowną
zgodę osoby do tego uprawnionej (właściciela lub zarządcy).
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