
UCHWAŁA NR XXXIV/267/20 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 24 września 2020 r. 

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - drzewa uznanego za pomnik przyrody 

Na podstawie art. 44 ust. 3, 3a i 4  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 55 i 471), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu, Rada Miejska 
w Mosinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Znosi się formę ochrony przyrody - drzewa gatunku dąb szypułkowy Quercus robur (X:362438,74, 
Y:485123,51), wchodzącego w skład grupy drzew, uznanych za pomnik przyrody Zarządzeniem Nr 52/88 
Wojewody Poznańskiego z 1988  r. (Dz. Urz. Woj. Poznańskiego z  1989 r., Nr 5, poz. 20).  

§ 2. Zniesienie formy ochrony przyrody, o której mowa w § 1, następuje z uwagi na zapewnienie 
bezpieczeństwa powszechnego i z uwagi na utratę wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono 
pomnik przyrody. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
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UZASADNIENIE

W dniu 22 maja 2020 r. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcelina w Rogalinie zwróciła się
o usunięcie drzewa gatunku dąb szypułkowy z terenu cmentarza w Radzewicach. Drzewo znajduje się
na działce ewidencyjnej nr 381, obręb ewidencyjny Radzewice. Zgodnie z art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 i 471), zniesienia formy ochrony
przyrody dokonuje rada gminy w drodze uchwały w razie utraty wartości przyrodniczych,
ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody lub w razie konieczności realizacji inwestycji
celu publicznego lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że wyżej wymienione drzewo, stanowiące pomnik
przyrody, utraciło wartości przyrodnicze (drzewo jest martwe), a pozwolenie na usunięcie jest związane
z zapewnieniem bezpieczeństwa powszechnego.

Podjęcie przedmiotowej uchwały następuje po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska w Poznaniu.

Biorąc pod uwagę powyższe, w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego oraz uzyskania
zezwolenia na usunięcie wyżej wymienionego drzewa, podjęcie przez Radę Miejską w Mosinie uchwały
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z wyżej wymienionego drzewa jest uzasadnione.
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