
UCHWAŁA Nr v ̂  . K 1 .2021
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew z nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. póz. 920), art. 83 ust. l pkt l
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r.
póz. 55) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na usunięcie 3 szt. drzew (orzech - 2 szt. i klon
- l szt.) rosnących na działce o numerze ewidencyjnym 3825/2 położonej
w m. Sierpc.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Liceum
Ogólnokształcącego w Sierpcu, zobowiązując jednocześnie do uzyskania
w trybie art. 83a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(t.j. Dz. U. z 2020 r. póz. 55) zezwolenia Burmistrza Miasta Sierpc na
usunięcie drzew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Andrzej Cześnik

2. Sławomir Ołejniczak

3. Marek Chyliński

4. Sławomir Kry stek

5. Dariusz Twardowski
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UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY Nr^Ł . 19 .2021

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew z nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu zwróciła się

z prośbą o wyrażenie zgody na usuniecie 3 sztuk drzew znajdujących się na

działce nr 3825/2 położonej w m. Sierpc. Działka stanowi własność Powiatu

Sierpeckiego i jest w trwałym zarządzie Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu.

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu motywuje wniosek tym,

iż drzewo gatunku klon obumarło, a drzewo gatunku orzech przechyla się na

ogrodzenie terenu szkoły zagrażając tym samym bezpieczeństwu osób

i mienia placówki.

Usuwanie drzew z terenu nieruchomości wymaga zgodnie z art. 83a ust.

l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.

z 2020 r. póz. 55) zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo

prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nie

jest właścicielem - do wniosku dołącza się zgodę właściciela. W niniejszym

przypadku właścicielem nieruchomości jest Powiat Sierpecki.

Okoliczności sprawy wskazują, że starania Dyrektora Liceum

Ogólnokształcącego w Sierpcu o usunięcie drzew z terenu Szkoły uważa się za

zasadne.

STAROSTA
M)

Andrzej Smdmir Cześnik


