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Dotyczy: pielęgnacji nasadzonych drzew oraz ustanowienia pomników przyrody.

W odpowiedzi na interpelację w zakresie zieleni rosnącej w obrębie ulicy Skarbowej
wzdłuż
nieruchomości
Modehpolmo
uprzejmie
informuję,
iż nasadzenia
krzewów
znajdujących się w pasie drogowym zostaną przycięte w drugiej połowie października.
Ewentualna wycinka krzewów, może zostać przeprowadzona po zakończeniu inwestycji
budowlanej, kiedy teren za ogrodzeniem zostanie estetycznie zagospodarowany.

Odnośnie przycięcia odrostów drzew rosnących przy Obwodnicy Staromiejskiej Generała Władysława Andersa - Bydgoskiej informuję, że w bieżącym roku kalendarzowym,
ze względu na zaplanowany budżet nie przewiduje się przeprowadzenia ich pielęgnacji.
Sprawa usunięcia odrostów drzew, w ramach planowanych na przyszły rok bieżących
prac pielęgnacyjnych zostanie przekazana do jednostki zarządzającej terenem.
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Z

zapytania

o

uwagi na zakazy wynikające z art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2021 r., poz. 1098) wprowadzane w stosunku do pomnika przyrody, podjęcie
procedury uznania drzewa za pomnik przyrody wymaga uzyskania zgody właściciela
nieruchomości.

W

związku

z

powyższym

do

właścicieli

nieruchomości

zostały

wysłane

wyrażenie zgody na uznanie przedmiotowych drzew za pomniki przyrody.
Właściciele nieruchomości nie wyrazili zgody na uznanie przedmiotowych drzew za pomniki
przyrody. Wobec powyższego brak jest podstaw prawnych do podjęcia działań w tej sprawie.
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