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M osina, 17 stycznia 2013

OŚ.0003.1.2013
Rada Mie, „ Mosinje

Wpł. dnię „T7Q7, „1.3 -

Nrspr Z.QQQ35113 Pan

Waldemar Wahgórski

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Mosinie

w miejscu

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE RADNEGO

Odpowiadając na wniosek Pani Radnej Małgorzaty Kaptur z dnia 16 stycznia 2013 r., znak:
BR.0003.517.2013 dotyczący wycinki drzew wzdłuż Kanału Mosińskiego przekazuję w załączeniu:

— kopię wniosku Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu,
Inspektorat w Przeźmierowie wraz załącznikami,

— kopię Decyzji Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 lutego 2012 r., znak:
OS.613 1 .45.2012.BB,

— dokumentacją fotograficzną uzasadniającą konieczność wycinki.

Jednocześnie informuję, iż wycinkę drzew i krzewów rosnących przy kanele na działkach nr 3196
i nr 1812/2 przeprowadzono na polecenie Kierownika GCZK - Pana Krzysztofa Kaczmarka. Celem
przedmiotowej wycinki była likwidacja miejsc zagrożeń dla mieszkańców, po wielokrotnych
interwencjach pojawiania się dzikich zwierząt w rejonach ulic Łaziennej, Kanałowej, Mostowej
i w Parku Miejskim przy ul. Krotowskiego, po ataku dzika na kobietę. Na zlecenie Pana Krzysztofa
Kaczmarka usunięto również drzewa zagrażające budynkom na posesjach przy ul. Kanałowej 6 i 6 a.

Dodatkowo informuję, iż z uwagi na zgromadzenie obszernej dokumentacji fotograficznej w
załączeniu przekazano tylko jej część. W sytuacji dalszych pytań, wątpliwości lub konieczności
zapoznania się z pozostałą dokumentacją istnieje możliwość spotkania w przedmiotowej sprawie.
Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Pan Krzysztof Kaczmarek
pozostają do dyspozycji, celem udzielenia stosownych wyjaśnień.

Otrzymujp:

( Adresat /
2. Pan Małgorzata Kaptur, Radna Rady Miejskiej w Mosinie,

w miejscu,

3 Sekretarz Gminy, w/m.
-

4. ala.

Sprawe prowadzi:

Dominika Grząślewicz-Gabler
Kierownik Referatu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Tel 61-8109-54

pt. 20 Października 1, 62-050 Mosina
tet. 61-8109-545, 61-8109-546, fax. 61-8109-558

eko1oia®mosina.wokiss. p1
www.mosina.pl



MOSINA Gminy
MDsjna

Mosina, 22 Lutego 2012OŚ. 6131 .45.201 2.BB

DECYZJA
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowaniaadministracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 83 ust. 1 i ust. 2coraz art. 86 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr151 z 2009 r. poz. 1220), po rozpatrzeniu wniosku Wielkopolskiego Zarządu Melioracji iUrządzeń Wodnych w Poznaniu, Inspektorat w Przeźmierowie ul. Budowlanych 8, 62-081 Przeźmierowo

I. Zezwalam na wycięcie 20 szt. drzew - wierzby o obwodach pni od 45 do 85cmrosnących w Kanale Mosińskim w krn 3+250÷11+825 na działkach o nr ewid. 168/1;1642/1; 1642/4÷9; 2623/1÷4; 1788/1; 33/1÷3 obręb Mosina; na działkach o nrewid. 245/1÷2; 243; 239; 235/1÷2 obręb Krosinko oraz na działkach o nr ewid. 91 i65 obręb Bolesławiec.
II. Zezwalam na wycięcie 100 szt. drzew - olszyny o obwodach pni od 30cm do 65cmrosnących w Kanale Mosińskim w krn 3÷250÷11÷825 na działkach onr ewid. 168/1;1642/1; 1642/4÷9; 2623/1÷4; 1788/1; 33/1÷3 obręb Mosina; na działkach o nrewid. 245/1÷2; 243; 239; 235/1÷2 obręb Krosinko oraz na działkach o nr ewid. 91 i65 obręb Bolesławiec.
Ul. Zwalniam od opłat za usunięcie drzew wymienionych w pkt. I-II.IV. Wycinki dokona Gmina Mosina własnym staraniem.

Niniejsza decyzja jest ważna do 28 lutego 2013 roku.

POUCZENIE; Od niniejszej decyzji sŁuży stronom odwołanie do Samorządowego KolegiumOdwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Mosina w terminie 14 dni od dniadoręczenia niniejszego pisma.

UZASADNIENIE

Wymienione we wniosku drzewa rosną po obu stronach nurtu Kanału Mosińskiego. Sąpodmywane przez zwiększone przepływy wód powodziowych przewracają się i zagrażająswobodnemu przepływowi wód powodując podtopienia terenów niżej położonych.Niektóre z nich są suche, spróchniałe i popodgryzane przez bobry. Osłabione drzewaprzewracają się samoistnie podczas wiatrów.
Podczas ogl.ędzin wizualnie nie stwierdzono występowania gatunków chronionychoraz miejsc gniazdowania ptaków.

Konieczna jest wycinka tych drzew w celu eliminacji utrudnień oraz zagrożeń.Zgodnie z art. 83 ust. 1 I ust. 2c oraz art. 86 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia2004 r. o ochronie przyrody orzeczono jak w sentencji.

Otrzymuję:

J1. adresat
.- —2. aa.

Sprawę prowadzi:
:

Bogusław Baraniak
Kier. Ref. Ochrony Środowiska
61 -8109-545



U r z a d M i e j s k i

pL 20 PaźdzIernika I
tel. +48 61 8109-500
www.rnosina.p

Godziny urzędowania

w Mosinie

62-050 Mosina
Fax +48 61 8109-558

boi@mosina.pl

IMIĘ I NAzwIsKo
-

ADRE.

KOD POCZTOWY MIEJSCOWOŚĆ

TELEFON KONTAKTOWY

WNIOSEK O WYCINKĘ DRZEW I KRZEWÓW

Burmistrz
Gminy Mosina
p1. 20 Października I
62-050 Mosina

Zwracam się z prośbą o wydanie decyzji na wycinkę drzewa/krzewów:

1 Tytuł prawny władania nieruchomoscią k R N( N)
Nazwa gatunku dewa lub kewow

3. Obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm:

4. Przeznaczenie terenu na którym rośnie dewo lub krzewy:

5. Nr ewidencyjny d
Lc or 3 3yj..J; (;

„
5. Przyczyna wycięcia drzewa lub krzewów
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Poniedziałek: 7.00 — 17.00; Wtorek — Piątek: 7.00 - 15.00
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PODPIS WNIOS ODAWCY
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