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Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego 

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące wycinki drzew wzdłuż drogi powiatowej 

1503W Grodzisk Maz. - SiestrzeI1 - Ojrzanów informuj ę, że drzewa przy drogach 

powiatowych usuwane są po uzyskaniu stosownych zezwolel1 zgodnie z Ustawą z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochroni przyrody (tj. Dz. U. 2018 poz. 16 14 ze zmianami). 

Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim wnioskuje o decyzję na usuni ęc ie drzew 

w przypadku gdy występuj e kolizja drzewa z pl anowaną inwestycję, z uwagi na zły stan 

zdrowotny oraz gdy drzewa stwarzaj ą zagrożeni e bezpieczeI1stwa dla użytkowników ruchu 

drogowego. 

Na dzieI1 10 paździ ernika 20 19 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Maz. 

posiada zezwolenie na usuni ęcie drzew w pasie drogi powiatowej 1503W, wydane w 2019 

roku, przez: 

• Burmistrza Grodziska Mazowieckiego na 13 drzew, 

• Wójta Gminy Żabia Wola na 4 drzewa, 

z uwagl na zły stan zdrowotny drzew. Drzewa zostaną usunięte do 30.06.2020 roku. 

Nasadzenia zamienne zostaną dokonane zgodnie z postanowieniami zawartymi w 

otrzymanych decyzjach. 

Powiatowy Zarząd Dróg otrzymał również d ecyzj ę od Wójta Gminy Żabia Wola na usunięcie 

drzew w związku z planowaną inwestycję "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 

1503W w miej scowości Że l echów". Drzewa kol idują z budową chodnika i zostaną usunięte 

bezpośrednio przed realizacją inwestycji. 

Ponadto pragnę zaznaczyć, że część drzew rosnących wzdłuż pasa drogowego drogi 

powiatowej 1503 W rośni e na terenach prywatnych. W przypadku stwierdzenia 

niebezpiecznych drzew na takim terenie, Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Maz. , 

pisemnie zwraca s ię do właścici ela nieruchomości z prośbą o interwencj ę. Wówczas nie 

posiadamy informacj i o ilo ści usuwanych drzew, terminie wycinki oraz ewentualnych 

nasadzeniach zamiennych. 
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