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ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE RADNEGO

Odpowiadając na zapytanie Pani Radnej Małgorzaty Kaptur z dnia 13 lutego 2013 r., znak:

BR.0003.536.2013, w związku z pismem z dnia 27 lutego br., znak: OŚ.0003.7.2013 w sprawie

przekazania dokumentacji związanej z wycinką drzew na działkach 205, 207 oraz 127/35-42, obręb

ewidencyjny Czapury, przekazuję stosowne informacje.

Zgodnie z art. 73 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) „Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub

kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione

ważnym interesem strony”.

Jednocześnie w myśl 38 ust. 2 Uchwały Nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia

23 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielk., Nr 189, poz. 3523

z późn. zm.) „Interpelacja dotyczy spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze „. Pismo

z dnia 13 lutego 2013 r., znak BR.0003.536.2013, nie mieści się w definicji interpelacji.

Niemniej Burmistrz Gminy Mosina odpowiadając na zapytanie, stwierdza co następuje.

Dla działek nr ewid. 127/35-42, obręb Czapury została wydana decyzja zezwalająca na usunięcie

drzew i krzewów. Z wnioskiem o zgodę na usunięcie wystąpiły osoby fizyczne, nie prowadzące

działalności gospodarczej. W myśl art. 86 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) „Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew,

na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele nie związane z prowadzeniem

działalności gospodarczej”. Z przytoczonych przepisów a contrario wynika, iż opłaty nalicza się tylko

w sytuacji gdy jest to związane z działalnością gospodarczą. W związku z powyższym brak było

podstaw do naliczenia opłaty zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy, a tym samym zastosowania art. 84 ust. 4

ustawy.

Ponadto informuję, iż brak było konieczności uzyskania decyzji zezwalającej na usuniecie

drzew z działki nr ewid. 205, obręb Czapury, z uwagi na fakt, iż usunięte drzewa i krzewy były

w wieku poniżej 10 lat. Zgodnie z art. 83 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody „przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do drzew lub krzewów, których wiek nie przekracza

10 lat”. Z powyższego wynika, iż decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewów wymagana

jest w sytuacji gdy drzewa lub krzewy są w wieku powyżej 10 lat. Brak było zatem podstaw

do zastosowania art. 83 ust. 1 ustawy.
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Dodatkowo informuję, iż w piśmie z dnia 27 lutego br., znak: OŚ.0003.7.2013 nastajiła

oczywista omyłka pisarska, polegająca na wskazaniu niewłaściwego numeru działki. Przedmiotowa

odpowiedź dotyczyła działki nr ewid. 207, obręb Czapury, a nie jak wskazano działki nr ewid. 205,

obręb Czapury.

/

Otrzymuia:

Adresat,

2. Pani Malgorzata Kaptur, Radna Rady Miejskiej w Mosinie,

w/m.

3. Sekretarz Gminy, w/m.

4. Burmistrz Gminy Mosina, w/rrl,

5. a/a.

Sprawę prowadzi:

Dominika Grząślewicz-Gabler, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel 61-8109-54
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