
RADA MEJSA
W MOS[NE

UCHWAŁA NR L/352/13
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na pomniku przyrody

Na podstawie art. 7 ust. I pkt i i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 45 ust. 2 pkt 1 oraz art. 82 ust. la ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.,
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z ÓŹfl. Zm.), Rada Miejska w Mosinie stwierdza, co następuje:

1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewie gatunku dąb szypułkowy, będącym
pomnikiem przyrody, ustanowionym Rozporządzeniem nr 8/00 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12.09.2000 r.
(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 63, poz. 837), rosnącym na terenie gminy Mosina w miejscowości Rogalinek,
działka o nr ewid. 368/4, obręb: Rogalinek, polegających na usunięciu obumarłych i nadłamanych gałęzi.

2. Wykonanie uchwał)” powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Aktem prawnym regulującym cele, zasady i formy ochrony przyrody w Polsce jest ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627). Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 1 wyżej wymienionej
ustawy, prace wykonywane na potrzeby ochrony przyrody uzgadnia się z organem ustanawiającym daną formę
ochrony przyrody.

Pomnik przyrody, objęty niniejszą uchwałą, został ustanowiony Rozporządzeniem nr 8/OO Wojewody
Wielkopolskiego z dnia 12.09.2000 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 63, poz. 837).

Zgodnie z art. 21 pkt 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami
w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 752 z późn. zm.),
organ gminy może powoływać do życia pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne
lub zespoły chronionego krajobrazu, wprowadzać zmiany w rozwiązaniach z nimi związanymi lub znosić te
formy ochrony przyrody. Jednocześnie rada gminy dokonuje uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby
ochrony i realizacji celu publicznego z właściwym miejscowo regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Oględziny drzewa przeprowadzone z udziałem pracowników Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa potwierdziły zasadność wykonywania prac dotyczących przeprowadzenia zabiegów
pielęgnacyjnych drzewa będącego pomnikiem przyrody — został określony ich zakres oraz sposób wykonania.

Przeprowadzenie wskazanych w uchwale zabiegów ma na celu jak najdłuższe zachowanie niniejszych
obiektów przyrodniczych. Uzgodnione zabiegi mieszczą się w zakresie art. 82 ust. la ustawy o ochronie
przyrody, w myśl którego usunięcie gałęzi może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy gałęzie drzew są

obumarłe i nadłamane.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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