
UCHWAŁA  NR 504/92/08
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z  dnia 03 grudnia 2008 r.

w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wystąpienie  Samodzielnego  Publicznego
Zespołu   Zakładów   Opieki   Zdrowotnej   w   Sierpcu   do   Burmistrza
Miasta  Sierpca  z  wnioskiem  o  wydanie  zezwolenia  na  usunięcie  drzew.
  

Na  podstawie  art.  32 ust. 2 pkt. 3  ustawy  z  dnia  5 czerwca 1998 r.
o  samorządzie  powiatowym  (Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1592  z  późn. zm.)
oraz  art.  83  ust.1  ustawy  z  dnia  16 kwietnia 2004 r.  o  ochronie  przyrody
(Dz. U. z  2004 r. Nr  92 poz. 880 z późn. zm.),  § 55  ust.3  i  § 60  ust. 1
Statutu    Powiatu  Sierpeckiego  (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 2 lipca 2002 r. Nr
173             poz. 3826 z późn. zm.)  Zarząd  Powiatu  w  Sierpcu  Uchwala  co
następuje:

§ 1.

Wyrazić   zgodę   na   usunięcie   drzew   z   działki   nr   1069/6   przy
ul.  Słowackiego  32  zgodnie  z  wystąpieniem  SP ZZOZ.

§ 2.

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Samodzielnemu  Publicznemu  Zespołowi
Zakładów   Opieki   Zdrowotnej   w   Sierpcu,   zobowiązując   jednocześnie
do   uzyskania   w   trybie   art.   83   ustawy  z   dnia   16  kwietnia  2004  r.
o  ochronie  przyrody  (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm)  zgody
Burmistrza  Miasta  Sierpc  na  usunięcie  drzew.

§ 3.

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

Zarząd:

1. Przewodniczący  -  Paweł  Kaźmierczak            ...................................

2. Członek        -  Andrzej  Twardowski          ...................................

3. Członek               -  Szczepan  Jamiołkowski      ...................................

4. Członek               -  Sławomir  Fułek                  ....................................

5. Członek               -  Adam  Pijankowski             ....................................



Uzasadnienie

Samodzielny   Publiczny   Zespół   Zakładów   Opieki   Zdrowotnej

w   Sierpcu   zwrócił   się   pismem  z   dnia   12.11.2008  r.   nr   SPZZOZ.

DT.-729/08  z  prośbą  o  wyrażenie  zgody  na  wystąpienie  do  Burmistrza

Miasta  Sierpca  z  wnioskiem  o  wydanie  zezwolenia  na  usunięcie  trzech

drzew:  jesion obwód 130 cm,  grusza obwód 120 cm,  lipa obwód 110 cm. ,

znajdujących   się   na   działce   o   nr   1069/6   przy  ul.   Słowackiego   32

w  Sierpcu.  

SP ZZOZ   motywuje   wniosek  tym,  iż  korony  drzewa  zacieniają

okna,   korzenie   przerastają   instalację   deszczową   i   fundamenty   oraz

zagrażają  bezpieczeństwu  budynku.

Usuwanie   drzew   z   terenu   nieruchomości   wymaga   zgodnie

z  art  83  ust. 1 ustawy  z  dnia  16 kwietnia 2004 r.  O  ochronie  przyrody

(Dz. U. Nr 92 poz. 880  z  późn. zm.)  zezwolenia  wydanego  przez  wójta

burmistrza  albo  prezydenta  miasta  na  wniosek  posiadacza  nieruchomości.

Jeżeli  posiadacz  nieruchomości  nie  jest  właścicielem  -  do  wniosku  dołącza

zgodę  właściciela.   W  niniejszym  przypadku   właścicielem  jest   Powiat

Sierpecki.

Okoliczności  sprawy  wskazują,  że  starania  SP ZZOZ   o  usunięcie

drzew  uważa  się  za  zasadne.    

  


