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W odpowiedzi na Pana wniosek zgłoszony na XXXVIII sesji Rady Miasta 

Hajnówka w dniu 27 marca 2018 roku w sprawie wycięcia drzew na skrzyżowaniu ul. Reja 

z ul. 3 Maja w Hajnówce uprzejmie informuję, iż przebudowa ulicy Reja będzie realizowana 

na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017r., poz.1496 t.j. wraz z póź. 

zmianami) w oparciu o decyzję Starosty Hajnowskiego Nr 2/17 o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej z 21.09.2017 roku. Zgodnie z art. 21 ust. 2 przywołanej powyżej ustawy 

do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z wyjątkiem drzew i krzewów usuwanych z 

nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów o ochronie 

przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym 

związanych. W przypadku gdy droga przebiega przez tereny leśne, na terenie lasu należącego 

do Skarbu Państwa wycinki drzew w wieku powyżej 20 lat oraz ich uprzątnięcia w oparciu o 

art. 20b ust. 1 specustawy dokonuje nieodpłatnie Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. 

Obowiązek dokonania wycinki drzew i krzewów dotyczy nieruchomości, które pozostają w 

zarządzie Lasów Państwowych, a w związku z realizacją inwestycji drogowej staną się 

własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Drzewa wycięte 

w rejonie skrzyżowania ul. Reja z ul. 3 Maja rosły na terenie działki oznaczonej numerem 

geodezyjnym 506/14, stanowiącej własność Skarbu Państwa i pozostającej w zarządzie Lasów 

Państwowych. Po dokonaniu podziału i zatwierdzeniu decyzją ZRID działka stanowi obecnie 

własność Gminy Miejskiej Hajnówka i oznaczona jest numerem 506/18. Wycinki drzew 

dokonano ze względu na kolizję z rozwiązaniami projektowymi, a drewno pozyskane 

z wycinki stało się nieodpłatnie własnością Lasów Państwowych.
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