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Radny Rady Miasta Hajnówka

Janusz Puch

Odpowiadając na wniosek z dnia 25.06.2020r., dotyczący przycięcia gałęzi wzdłuż ulic na
terenie  miasta  Hajnówka  oraz  obkoszenia  poboczy  ścieżki  rowerowej  Hajnówka  -  Jelonka,
informuję co następuje. 

W dniu 30.06.2020 r. podcięto nisko rosnące gałęzie drzew wzdłuż ulic: Białowieskiej
oraz A. Krajowej w Hajnówce.  Pozostała część wniosku została przekazana do zarządców dróg
z prośbą o szybką realizację.

W odpowiedzi na wniosek dotyczący usunięcia 7 wierzb, rosnących wzdłuż rzeki Leśna
na wysokości ul. Nadbrzeżnej w Hajnówce, informuję co następuje. 

Przedmiotowe  drzewa  rosną  w  pasie  rzeki  Leśna  Prawa  na  działkach  oznaczonych
nr geod.  1-109/2  i  1-472,  położonych  na  wysokości  ul. Nadbrzeżnej  w  Hajnówce,  będących
własnością Skarbu Państwa. Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 1 prawa właścicielskie w stosunku do
śródlądowych  wód  płynących  oraz  wód  podziemnych,  z  wyłączeniem  śródlądowych  dróg
wodnych  o  szczególnym  znaczeniu  transportowym  stanowiących  własność  Skarbu  Państwa
wykonują Wody Polskie. W dniu 11.07.2019r. Burmistrz Miasta Hajnówka wydał decyzję znak
GKM.6131.42.2019 zezwalającą na usunięcie wierzby białej, rosnącej na działce oznaczonej nr
geod. 109/2 i sześciu wierzb białych, rosnących na działce oznaczonej nr geod. 472, położonych
w  obrębie  1,  w pasie  rzeki  Leśna  Prawa  na  wysokości  ul. Nadbrzeżnej  w Hajnówce.
Wnioskodawca określił termin usunięcia drzew do 29.02.2020r. Z uwagi na fakt, że drzewa nie
zostały usunięte we wskazanym terminie, a strony postępowania nie występowały o wydłużenie
terminu, powyższa decyzja wygasła. 

Przedstawiciel Nadzoru Wodnego w Siemiatyczach, podległego pod Wody Polskie Zarząd
Zlewni  w  Sokołowie  Podlaskim  w  rozmowie  telefonicznej zobowiązał  się  do  ponownego
wystąpienia  z  wnioskiem  o  wydanie  zezwolenia  na  usunięcie  drzew  w  bieżącym  roku.
W rozmowie wskazał, że najbliższy możliwy termin usunięcia drzew to jesień-zima 2020roku.
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