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Pani 
Małgorzata Kaptur 
Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Mosinie 
 /w miejscu/ 

 
 
 

Odpowiadając na wniosek, z dnia 22 marca 2021 r., dotyczący podjętych wniosków 
przez Komisję Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa Rady 
Miejskiej w Mosinie w sprawie m.in. rozważenia możliwości przesadzania drzew 
przewidzianych do wycinki oraz stworzenia rejestru działek, na których planuje się wycinkę 
lub przesadzenie drzew Burmistrz Gminy Mosina uprzejmie informuję co następuje. 

W momencie kwalifikowania drzew do usunięcia, Gmina każdorazowo analizuje 
zasadność ich usunięcia, możliwość przesadzenia, koszty związane z usunięciem czy 
przesadzeniem. Dodatkowo wskazać należy, iż przesadzanie drzew przewidzianych do wycinki 
wymaga również uzyskania decyzji zezwalającej Starosty Poznańskiego na ich usunięcie 
poprzez przesadzenie. Jednocześnie przesadzone drzewo musi zachować swoją żywotność 
przez 3 lata od momentu przesadzenia zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochrony przyrody. W przypadku nie zachowania żywotności, przesadzone drzewo należy 
zastąpić nowymi nasadzeniami kompensacyjnymi. Niestety ustawodawca nie określił 
jednoznacznie zakresu kompensacji przyrodniczej dokonywanej w formie nasadzeń 
zastępczych. Wskazał on jedynie, iż jako nasadzenia zastępcze rozumieć należy posadzenie 
drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew. Powyższe nie wyklucza 
jednak możliwości nałożenia przez Starostę rekompensaty stanowiącej wielokrotność ilości 
usuwanego/przesadzanego materiału. W miejscu tym podkreślenia wymaga, iż zgodnie 
z ustawą o ochronie przyrody organ, wydając zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu 
uzależnione od przesadzenia tego drzewa lub krzewu, bierze pod uwagę w szczególności 
dostępność miejsc do przesadzenia oraz następujące cechy przesadzanego drzewa lub krzewu: 
rozmiar, w tym objętość bryły korzeniowej i wysokość; kształt systemu korzeniowego, 
kondycję oraz długość okresu przygotowania go do przesadzenia. Powyższe cechy mają istotny 
związek z ilością koniecznej do wykonania kompensacji przyrodniczej. 
Należy pamiętać również o tym, że im większe drzewo planowane do przesadzenia, tym 
mniejsze szanse na jego przyjęcie. Niejednokrotnie przedsięwzięcie takie z uwagi na rozmiary 
drzewa oraz rozległy system korzeniowy to skomplikowane przedsięwzięcie angażujące nie 
tylko specjalistyczny sprzęt, profesjonalną kadrę, ale także generujące zdecydowanie wyższe 
koszty - bez gwarancji przyjęcia się materiału. 



Dodatkowo wskazać należy, iż Gmina Mosina prowadzi rejestr działek, z których 

planowane jest wycięcie drzew, na które Gmina uzyskała decyzje zezwalające Starosty 

Poznańskiego oraz prowadzi rejestr działek, z których drzewa zostały usunięte w latach 

ubiegłych. 

 

Z poważaniem 

Z up. Burmistrza 

(-) Adam Ejchorst 

Zastępca Burmistrza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Otrzymują: 

1. Adresat, 
2. Sekretarz Gminy, 
3. a/a. 
 

Sprawę prowadzi: Michał Dudziak Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Tel. 61-1018-246, pok. 12 

 


