
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYCINKI DRZEW NA TERENIE GMINY
WOŁCZYN

W związku z przekazywaniem niepełnej informacji i wprowadzającymi w błąd opinię
publiczną  doniesieniami  medialnymi  dotyczącymi  serii  nielegalnych  wycinek  drzew  w
Gminie Wołczyn uprzejmie wyjaśniamy.

Właściciele gruntów położonych na terenie Gminy Wołczyn, posiadający stale miejsca
zamieszkania  w  województwie  wielkopolskim,  występowali  do  Urzędu  Miejskiego  w
Wołczynie z wnioskami o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów sześciokrotnie tj.:

1. Wniosek z dnia  03.01.2014r. obejmował  ogółem 128 drzew.  Wnioskowane do usunięcia
drzewa  i  krzewy  rosły  w  miejscowości  Rożnów.  Wnioskodawca  dnia  22.01.2014r.
otrzymał decyzję zezwalającą na usunięcie nie 128 szt. dębów, a  70 szt. topoli, 37 szt.
olszy,   10 szt.  czeremchy, 8 szt.  dębów, 3 szt.  brzozy a także 0,80 ha zakrzaczeń.
Wydanie decyzji poprzedziły oględziny drzew w terenie.

2. Wniosek z dnia 06.03.2014r. obejmował ogółem 86 szt. drzew rosnących na gruntach wsi
Rożnów.  Tutejszy Urząd odmówił wydania zezwolenia na usunięcie 52 szt. dębu, 7
szt. klonu, 2 szt. kasztanowca, 10 szt. głogu, 1 szt. jarząbu, zezwalając na usunięcie
wyłącznie 11 szt. drzew gatunku dąb. Decyzja z dnia 16.09.2014r. wydana została po
wcześniejszym dokonaniu  oględzin i uzyskaniu opinii dendrologa - biegłego sądowego
oraz  doktora  nauk  przyrodniczych.  Wydanie  decyzji  poprzedziło  wystąpienie  do
Prokuratury  Rejonowej  w Kluczborku   o  zajęcie  stanowiska  w przedmiocie  wydania
decyzji.

3. Wniosek  z  dnia  07.05.2014  roku  obejmował  ogółem  1023  szt.  drzew  rosnących  na
gruntach wsi Krzywiczyny. Teren położony na obszarze prawnie chronionym NATURA
2000. Wnioskodawca nie otrzymał decyzji zezwalającej na usunięcie wnioskowanych
drzew.

4. Wniosek z dnia 01.10.2014 obejmował ogółem 86 szt. drzew rosnących na gruntach wsi
Komorzno.  Wnioskodawca  nie  otrzymał  decyzji  zezwalającej  na  usunięcie
wnioskowanych drzew.

5. Wniosek z dnia 07.10.2014 obejmował ogółem 108 szt. drzew rosnących na gruntach wsi
Komorzno.  Wnioskodawca  nie  otrzymał  decyzji  zezwalającej  na  usunięcie
wnioskowanych drzew.

6. Wniosek  z  dnia  08.10.2014  roku  obejmował  ogółem  249  szt.  drzew  rosnących  na
gruntach  wsi  Komorzno.  Wnioskodawca  nie  otrzymał  decyzji  zezwalającej  na
usunięcie wnioskowanych drzew.

Wyjaśnienia szczegółowe dot. wycinki drzew w Rożnowie   i Komorznie
•   Wszystkie  drzewa  objęte  w/w  decyzjami  znajdowały  się  na  terenach  których

właścicielem w 2013 i 2014 roku była Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu, rolnik z
wielkopolski nabył przedmiotowe grunty w drodze przetargu. Gmina Wołczyn nigdy nie była
właścicielem przedmiotowych terenów. 

•   Zezwolenie  z  dnia  22.01.2014r.  na usunięcie  128 szt.  drzew zostało  wydane  w
oparciu o art. 86 ust. 1 pkt 2, 8 i 9 ustawy o ochronie przyrody, który zwalnia wnioskodawcę z
obowiązku ponoszenia opłat za usunięcie drzew. Decyzja została wydana po wcześniejszych
oględzinach  drzew  w  terenie  przeprowadzonych  przez  pracownika  Urzędu  Miejskiego.
Decyzja dotyczyła usunięcia 70 szt. topoli, 37 szt. olszy, 10 szt. czeremchy, 8 szt. dębów, 3
szt. brzozy a także 0,80 ha zakrzaczeń. Każdą wydaną decyzje poprzedzają oględziny
drzew w terenie. Właścicielem gruntów był rolnik. Nieprawdą jest podawana w prasie
informacja  mówiąca  o  tym,  że  organ  wydający  decyzję  ma  obowiązek  kontroli



przeznaczenia  drewna uzyskanego  w związku  z  wycinką drzew  –  czynność  taka nie
wynika z żadnego aktu prawnego w tym z ustawy o ochronie przyrody.

•   Druga  decyzja  na  usunięcie  drzew  wydana  w  dniu  16.09.2015r.  zezwalała
wnioskodawcy  na usunięcie 11 szt. dębów. W decyzji odmówiono wydania zezwolenia na
usunięcie 72 szt. drzew w tym: 52 szt. dębów, 2 szt. kasztanowca, 10 szt. głogu, 1 szt.
jarząbu  i  7  szt.  klonu. Przed  wydaniem decyzji  tut.  Urząd  zwrócił  się  do  dendrologa  -
biegłego sądowego mgr inż. Aleksandra Gruszczyńskiego, który w swojej opinii stwierdził, iż
,,przedmiotowe drzewa są uschnięte, z wypróchnieniami w środku pni, widocznymi ubytkami
wewnętrznymi  (dziuple),  porażone  piorunami  i  z  owocnikami  hub pasożytniczych”.  W/w
choroby dyskwalifikowały zdaniem dendrologa rosnące drzewa, co powodowało konieczność
ich usunięcia ze względów sanitarnych, a także zagrożenia bezpieczeństwa. Następnie Urząd
zwrócił  się  do  doktora  nauk  przyrodniczych  Michała  Śliwińskiego  o  opinię  co  do
występowania  w  obrębie  drzew  gatunków  chronionych  roślin  grzybów  i  zwierząt.  Po
dokonaniu  oględzin  przyrodnik  nie  stwierdził  występowania  w  obrębie  drzew  gatunków
chronionych. Przed wydaniem decyzji tut. Urząd zwrócił się z pismem z dnia 15.07.2014r.  do
prokuratury  Rejonowej  w  Kluczborku  z  zapytaniem,  czy  wydanie  decyzji  może  utrudnić
prowadzenie  przez  prokuraturę  postępowań  wyjaśniających.  W  odpowiedzi  na  pismo
prokuratura stwierdziła, iż nie widzi przeciwwskazań w wydaniu decyzji. 

•  Urząd Miejski w Wołczynie wiosną 2014 roku powziął informacje od myśliwych z
koła łowieckiego Ponowa o możliwej nielegalnej wycince drzew w miejscowości Rożnów.
Nieprawdą jest podawana w niektórych mediach informacja jakoby jesienią 2013 roku
szefowie spółki Promex alarmowali w Urzędzie i na posterunku policji w Wołczynie, że
na polach wycinane są dęby. Jesienią 2013 roku do Urzędu Miejskiego w Wołczynie nie
wpłynęła  żadna  informacja  (pisemna,  ani  ustna)  od  firmy  Promex  o  wycince  drzew  w
Rożnowie.  W  tym  okresie  właścicielem  pól  w  Rożnowie  była  Agencja  Nieruchomości
Rolnych w Opolu. 

•  Urząd Miejski w związku ze zgłoszeniem przez myśliwych możliwej nielegalnej
wycinki  wystąpił  do  Agencji  Nieruchomości  Rolnych  w  Opolu  o  przesłanie  operatu
inwentaryzacji  działek  sprzedanych  przez  ANR  ze  zwróceniem  szczególnej  uwagi  na
zadrzewienia. W dniu 02.06.2014r.  ANR przesłała operat, po czym Urząd Miejski zwrócił się
do  autora  operatu  o  dokonanie  weryfikacji  istniejącego  drzewostanu  znajdującego  się  na
działkach rolnika w odniesieniu do operatu szacunkowego celem określenia, czy na działkach
zostały  usunięte  drzewa  bez  zezwolenia.  Gmina  nie  otrzymała  pisemnej  odpowiedzi  na
powyższy  wniosek.  Biegły  stwierdził,  iż  nie  jest  możliwe  opisanie  wszystkich  drzew
rosnących  na  nieruchomościach  ponieważ  w  operacie  nie  uwzględniono  wszystkich
drzew rosnących na tych działkach. 

•  Uzyskując  informację  o  prowadzonych  pracach  agrotechnicznych  w  dniu
31.10.2014r. Urząd Miejski w Wołczynie wszczął postępowanie administracyjne w sprawie
zniszczenia systemów korzeniowych drzew rosnących na działkach położonych w Rożnowie.
Po  zakończeniu  postępowania  administracyjnego,  to  jest  po  zgromadzeniu  materiału
dowodowego i  zasięgnięciu  opinii  dendrologa  tut.  Urząd w dniu 11.06.2015 roku wydał
decyzje  administracyjną  naliczającą  karę  za  zniszczenie  systemów  korzeniowych  w
wysokości 3 675 315,44 zł.

 •  W dniu 07.11.2014r. tut. Urząd powziął informacje o nielegalnej wycince drzew w
miejscowości  Komorzno.  Grunty  z  których  wycięto  drzewa  należały  do  rolnika  z
wielkopolski. Natychmiastowa interwencja urzędników i policji pozwoliła udokumentować
nielegalną  wycinkę  przed zatarciem śladów i  dowodów - na działkach pracowały koparki
niwelując grunty po wyciętych drzewach. Następnego dnia po interwencji  na działkach w
Komorznie nie było już śladu po drzewach i korzeniach.  Dzięki powyższej interwencji po
zgromadzeniu dodatkowych dowodów zgodnie z ustawą o ochronie przyrody na właściciela



działek  została  nałożona  kara  administracyjna  za  usunięcie  drzew  bez  wymaganego
zezwolenia w wysokości  959 086,12 zł. Rolnik odwołał się od decyzji do Samorządowego
Kolegium  Odwoławczego.  Informacja  o  uchyleniu  kary  podawana  przez  media  jest
informacją  niepełną  i  wprowadza  opinię  publiczną  w  błąd.  SKO   uchyliło  decyzję
przekazując sprawę Burmistrzowi Wołczyna do ponownego rozpatrzenia.

•  W związku z powtarzającymi  się przypadkami wycinki  drzew bez wymaganego
zezwolenia i natychmiastowym zacieraniem śladów  Urząd Miejski w Wołczynie pismem z
dnia  7.11.2014  roku  wnioskował  do  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Kluczborku  (  z
powiadomieniem Komendy Wojewódzkiej  w Opolu),  a  także  do  Komendy Wojewódzkiej
Policji w Opolu pismem z dnia 5.01.2015 roku  o skierowanie do prowadzenia czynności
zabezpieczających  i  wyjaśniających  wyspecjalizowanych  służb  oraz  podjęcie  skutecznych
działań eliminujących zaistniałe zagrożenia. Zwrócenie uwagi organom ścigania na powyższą
sprawę miało miejsce w listopadzie 2014 roku i styczniu 2015 roku, a pierwsze dramatyczne
wydarzenia które dotyczyły firmy ,,Promex” nastąpiły po upływie 5 miesięcy tj. w maju 2015
roku. 

•  Wydane  decyzje  zezwalające  na  wycinkę  dotyczyły  wyłącznie  drzew
kwalifikujących się do usunięcia, natomiast zdrowe drzewa w tym dęby, które zostały wycięte
bez wymaganego zezwolenia są przedmiotem postępowań Gminy i organów ścigania.

 •  W celu udokumentowania i określenia ilości oraz gatunków usuniętych drzew bez
zezwolenia tutejszy Urząd wystąpił do instytucji, które mogą posiadać materiał dowodowy tj.
Starostwo  Powiatowe  w  Kluczborku,  Agencja  Nieruchomości  Rolnych  w  Opolu,  biegły
rzeczoznawca – autor operatu szacunkowego ze sprzedaży gruntów przez ANR, Prokuratura
Rejonowa w Kluczborku.  Do chwili obecnej Gmina nie uzyskała takich dokumentów. Z
otrzymanych  dotychczas  informacji  wynika,  że  instytucje  te  nie  dysponują  tak
szczegółowymi materiałami. Wobec takiego stanu faktycznego nie można oczekiwać od
gminy szybkiego, skutecznego, opartego na faktach zakończenia sprawy

•  Na każdym etapie prowadzonych postępowań tut. Urząd udzielał  szczegółowych
informacji mediom. Mimo tego, doniesienia prasowe często nierzetelnie przedstawiają fakty,
wprowadzając  opinię  publiczną  w  błąd.  Taki  stan  rzeczy  powoduje  pojawianie  się
negatywnych  komentarzy,  pomówień  prowadzących  do  naruszania  dóbr  osobistych  i
wkraczających  nawet  w  sferę  prywatną  która  chroniona  jest  przepisami  ustaw  karnych  i
pozwala na ochronę w/w dóbr w drodze postępowania karnego. 

•  Wyrażamy nadzieję, że przedstawione powyżej wyjaśnienia spotkają się z Państwa
zrozumieniem i pozwolą na obiektywną ocenę sytuacji. 

Wszystkie  działania podejmowane przez Wołczyński  Samorząd zawsze zmierzały  i
zmierzać będą do wykonywania zadań zgodnie z prawem, godnie i na rzecz społeczności
lokalnej tak jak oczekują tego od nas wszyscy mieszkańcy naszej Gminy.

Burmistrz Wołczyna
Jan Leszek Wiącek


