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Rada Miejska w Mosinie
Pan

Wpł. dnia „1L1,1020 i. r. Waldemar Waligórski
Nr sprawy 52.QĄ3 Przewodniczący Rady

Miejskiej w Mosinie

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE RADNEGO

Odpowiadając na wniosek Radnego Pana Jana Marciniaka znak BR.0003.675.2013, z dnia
30.09.2013 r. w sprawie wycięcia drzew na terenie pomiędzy budynkiem Mosińskiego Ośrodka
Kultury a budynkiem remizy, Burmistrz Gminy Mosina, stwierdza, co następuje.

W myśl art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz.
627), organem właściwym do wydania decyzji na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiących
własność gminy jest Starosta.

Burmistrz Gminy Mosina wystąpił z wnioskiem do Starosty Poznańskiego o wyrażenie zgody
na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina. Jako uzasadnienie
wniosku wskazano konieczność uporządkowania terenu, cięcia sanitarne, eliminację zagrożeń
ze względu na sprócbniałe pnie oraz zachwianą statykę pni głównych.

W związku z powyższym, Starosta Poznański, decyzją znak: WŚ.613.13.59.2013.XXI,
wyraził zgodę na usunięcie drzew z terenu nieruchomości, o której mowa we wniosku z dnia
30 września 2013 r. Decyzja obejmowała drzewa w wieku powyżej 10 lat z gatunku: klon, czeremcha,
brzoza, lipa, dąb.

Usunięcie przedmiotowych drzew nastąpiło z nieruchomości, które zgodnie z obowiązującym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętego Uchwałą Nr LXIy/440/1 O Rady
Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2010 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów pomiędzy ul. Kolejową, Śremską, Wawrzyniaka i Dworcową w Mosinie
(Dz. Urz. Woj. Wlkp., Nr 250, poz. 4607), przeznaczone są pod usługi oraz pod zabudowę
wielorodzinną.

Zgodnie z art. 83 ust. 2a ustawy o ochronie przyrody, zezwolenia na usunięcia drzew wydaję
się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ocbrony Środowiska w sytuacji, gdy drzewa rosną
w pasie drogi publicznej. Zgodnie z informacją z rejestru gruntów Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, nieruchomości z których usunięto drzewa
i krzewy, zostały opisane jako inne tereny zabudowane. W związku z powyższym w trakcie
prowadzenia procedury administracyjnej w przedmiocie wydania decyzji na usunięcie drzew, nie było
konieczności aby Organ wydający zezwolenie wystąpił do Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska z prośbą o uzgodnienie.

Ponadto informuję, iż w myśl art. 86 ust. 1 pkt 4 i 8 cytowanej ustawy o ochronie przyrody
za usunięcie powyższych drzew i krzewów nie pobrano opłat. Usunięcie drzew i krzewów
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nastapiło bezkosztowo, w zamian za pozyskane drewno na podstawie umowy pomiędzy gminą
Mosina, a podmiotem zewnętrznym.

Jednocześnie informuję, iż opłatę za usunięcie drzew lub krzewów organ nalicza w sytuacji
gdy ich usunięcie ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przedmiotowe nieruchomości nie zostały ujęte w dokumencie pod nazwą wykaz
nieruchomości komunalnych do sprzedaży w danych roku budżetowym.

W kwestii dotyczącej przycięcia drzew gatunku dąb, rosnących prz ul. Kolejowej w Mosinie,
informuję, iż planowane przycięcia konarów czterech dębów rosnących przy ul. Kolejowej, były
konsultowane z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu, który nie wyraził zgody
na przycięcie przedmiotowych drzew.

W zakresie zapytania dotyczącego ubezpieczenia od następstw zdarzeń, np. uszkodzeń
pojazdów przez upadek gałęzi, informuję, iż szkody pokrywane sąz ubezpieczenia OC gminy.

Otrzymuj:

Adresat,

2. Pan Jan Marciniak, Radny Rady Miejskiej w Mosinie,
Iw miejscu!,

Sekretarz Gminy,3.
4. ala.

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Ochocka
Podinsp. ds. Ochrony Środowiska. Rolnictwa i Leśnictwa
tel. 61-8109-547.
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