
UCHWAŁA NR LIII/444/21 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 6 października 2021 r. 

w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych 
na pomniku przyrody 

Na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 1, w związku z art. 44 ust. 1 i art. 87a ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098), 
Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewie 
gatunku jesion wyniosły, uznanym za pomnik przyrody decyzją Wojewody 
Wielkopolskiego Nr RŻLIś 7146-13/83 z dnia 14 czerwca 1983 r., rosnącym  
na obszarze układu urbanistycznego Mosiny, wpisanego do rejestru zabytków 
decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr    1961/A z    dnia 
12   października 1984   r., działka o   nr ewid. 1646/19, obręb Mosina, 
w zakresie usunięcia posuszu z  korony drzewa – 10% (suche, zainfekowane, 
porażone i nadłamane gałęzie). 

2. Zabiegi pielęgnacyjne i  konserwacyjne na pomniku przyrody, o którym 
mowa w ust.  1, winny być przeprowadzone zgodnie z art.  87a ustawy z dnia 
16  kwietnia 2004  r. o  ochronie przyrody, przy spełnieniu następujących 
warunków: 

1) przy wykonywaniu ww. zabiegów należy dążyć do zachowania naturalnego 
pokroju drzewa; 

2) wykonane zabiegi nie  mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych 
oraz zniszczenia ewentualnych gatunków chronionych występujących w jego 
obrębie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wiceprzewodniczący 
Rady 

 
 

Dominik Michalak 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 1992D1A9-9A41-4C1A-A5C3-D599E569DEB1. Podpisany Strona 2



 
UZASADNIENIE 

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

Pomnik przyrody, objęty niniejszą uchwałą, drzewo gatunku jesion wyniosły 
Faxinus excelsior, rosnące na terenie Parku Budzyń w  Mosinie, na działce  
o nr ewid. 1646/19, obręb Mosina, zostało uznane za pomnik decyzją Wojewody 
Wielkopolskiego Nr RŻLIś 7146-13/83 z dnia 14 czerwca 1983 r. Jednocześnie 
teren, na   którym rośnie drzewo, znajduje się na obszarze układu 
urbanistycznego, wpisanego do  rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków Nr 1961/A z dnia 12 października 1984 r. 

Burmistrz Gminy Mosina zlecił wykonanie ekspertyzy dendrologicznej,  
na podstawie której stwierdzono, iż  stopień witalności korony drzewa jest 
w  fazie degeneracji, a  drzewo jest w  dobrym stanie zdrowotnym. Zalecane 
zabiegi do wykonania polegają na usunięciu posuszu w obrębie korony drzewa. 

Na drzewie pomnikowym nie zaobserwowano chronionych gatunków porostów 
oraz miejsc gniazdowania ptaków. 

Powiatowy Konserwator Zabytków pismem z dnia 24 sierpnia 2021 r., znak: 
KZZ.4123.13.45.2021.VI pozytywnie zaopiniował niniejszą uchwałę. 

Przeprowadzenie, wskazanych w   uchwale, zabiegów ma na celu jak 
najdłuższe zachowanie niniejszego obiektu przyrodniczego oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa powszechnego. Jednocześnie proponowane zabiegi pielęgnacyjne 
mieszczą się w art. 45 ust. 2 pkt 1 oraz art. 87a ustawy o ochronie przyrody. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 Wiceprzewodniczący Rady 

  

Dominik Michalak 
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