
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/198/2017 

RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM 

z dnia 27 marca 2017 r. 

w sprawie usuwania drzew i krzewów na terenie dróg publicznych Gminy Koźmin Wielkopolski. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), w związku z art. 83 f ust. 1a  pkt 5c ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.) Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim uchwala, 

co następuje: 

§ 1.  Przepisów art. 83 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody nie stosuje się do drzew 

i krzewów położonych w pasie drogowym drogi publicznej jeżeli usunięcie dotyczy: 

a) drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego  lub kolejowego; 

b) drzew lub krzewów, które niszczą nawierzchnię dróg lub infrastrukturę drogową i komunalną oraz budynki 

i budowle pozostające w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego; 

c) drzew lub krzewów usuwanych w związku z przebudową, budową lub remontem dróg publicznych; 

d) drzew lub krzewów usuwanych w związku z przebudową linii kolejowych; 

e) drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie; 

f) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, 

wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie 

przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń; 

g) drzew i krzewów uniemożliwiających budowę i bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych zgodnie 

z brzmieniem art. 73 ust 1 ustawy o prawie wodnym; 

h) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby 

ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia; 

i) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację 

urządzeń kolejowych; 

j) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną 

gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych; 

k) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty; 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 marca 2017 r.

Poz. 2392



§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa 

Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Koźminie 

Wielkopolskim 

(-) mgr inż. Justyn Zaradniak 
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