
[ 5 ]PRZEGLĄD OSIECKIJak to „załatwić”
W tym numerze „Przeglądu Osieckiego”
podpowiemy naszym czytelnikom co zrobić,
by uzyskać pozwolenie na wycinkę drzew i
krzewów.

Zaznaczymy, że sprawy tej nie
należy bagatelizować, bo niele-
galne wycięcie drzewa czy krzewu
może nas kosztować nawet dwa-
naście tysięcy złotych za każdy
centymetr kwadratowy obwodu
pnia! Nie dotyczy to drzew owoco-
wych oraz takich, których wiek nie
przekracza dziesięciu lat. Zezwo-
lenia nie wymaga również wyko-
nanie zabiegów pielęgnacyjnych -
czyli wycinka suchych gałęzi.

Kiedy stwierdzimy, że na naszej
lub dzierżawionej przez nas
działce jest drzewo, które jest
chore, bądź w jakiś sposób za-
graża bezpieczeństwu osób i mie-
nia lub utrudnia komunikację
powinniśmy zgłosić ten fakt w
urzędzie gminy, na terenie której
owa działka jest usytuowana. W
naszym przypadku w Urzędzie
Miasta i Gminy Osieczna. Tam na-
leży złożyć wniosek – gotowe druki
wniosku są do pobrania w biurze
podawczym Urzędu lub na stronie
internetowej www.osieczna.pl w
zakładce wnioski do pobrania Rol-
nictwo i Ochrona Środowiska. We
wniosku należy podać swoje dane
z adresem i numerem telefonu,
numer działki i tytuł prawny włada-
nia nieruchomością – w przypadku
gdy jest się dzierżawcą działki, na-
leży dołączyć pisemną zgodę wła-
ściciela gruntu na wycinkę drzewa.
Określić należy również gatunek
drzewa lub krzewu, który chcemy
wyciąć. Kolejną kwestią jest poda-
nie obwodu pnia na wysokości 130
cm, a jeśli drzewo jest niższe, to
trzeba zmierzyć obwód pnia tuż
pod koroną. W przypadku krze-
wów nie mierzymy gałęzi, ale po-
dajemy wielkość powierzchni
gruntu, na jakim krzewy rosną. W
czwartym punkcie wniosku poda-
jemy do czego ma być przezna-
czony teren, na którym rośnie
drzewo. Bardzo ważną rzeczą jest
podanie z jakiej przyczyny i w
jakim terminie chcemy drzewo z
działki usunąć. Do wniosku dołą-
czamy mapę lub rysunek, na któ-
rym określamy usytuowanie
drzewa w stosunku do obiektów
budowlanych i granic działki. 

Po złożeniu wniosku czekamy

na pracownika urzędu, który przy-
jedzie na określony teren i dokona
oględzin drzewa oraz zweryfikuje
prawdziwość informacji podanych
we wniosku. 

Teraz pozostaje nam już tylko
czekać na decyzję Burmistrza
Miasta i Gminy Osieczna, jeśli jest
ona pozytywna w pisemnym ze-
zwoleniu podany zostaje termin, w
którym należy roślinność usunąć.
Optymalnym czasem na wykona-
nie tego zadania jest okres je-
sienno-zimowy po ustaniu czasu
wegetacyjnego – z uwagi na naj-
mniejsze ryzyko niszczenia roślin,
grzybów i zwierząt objętych
ochroną gatunkową. 

Otrzymanie zezwolenia na usu-
nięcie drzew uwarunkowane jest
dokonaniem nowych nasadzeń. 

Osoby fizyczne są zwolnione z
opłaty za wydanie pozwolenia na
wycinkę. 

Opisana sytuacja dotyczy
drzew rosnących na działkach,
przy drogach, na polach i łąkach,
które to tereny są własnością osób
prywatnych lub firm. Jeśli nato-
miast drzewa przeznaczone do
wycięcia rosną na terenach gmin-
nych, gmina ma obowiązek wystą-
pić z wnioskiem o pozwolenie na
wycinkę drzew do starostwa po-
wiatowego. W tym przypadku pro-
cedura jest podobna. Sytuacja
zmienia się trochę jeśli chodzi o
drzewa rosnące przy drogach pub-
licznych, bowiem wtedy wyma-
gana jest opinia Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska. 

Widzimy więc, że wycięcie
drzewa nie jest wcale łatwą
sprawą i należy ściśle trzymać się
przepisów, aby nie zostać pociąg-
niętym do odpowiedzialności kar-
nej.

Są miejsca na studiach dualnych
- Wyjaśnijmy na początek, co to są studia dualne.
- Mówiąc najogólniej jest to łączony system studiowania. W czasie stu-

diów w cyklu przemiennym student jeden tydzień uczestniczy w zajęciach
dydaktycznych na uczelni, takich jak wykłady, ćwiczenia, laboratoria, a
drugi tydzień odbywa praktykę w zakładzie pracy. Studia dualne trwają
trzy i pół roku i są studiami stacjonarnymi. To studia kształcące inżynierów. 

- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie już po raz drugi
prowadzi nabór na dualne studia inżynierskie o specjalności elek-
tromechatronika.

- Jesteśmy pierwszą w kraju wyższą uczelnią, która podjęła się takiego
wyzwania. Elektromechatronika to wiedza wykraczająca poza takie ob-
szary jak: elektrotechnika, mechanika, elektronika i informatyka. Student
kończący tę specjalność będzie przygotowany do podjęcia pracy zarówno
w dużych przedsiębiorstwach, jak i małych zakładach produkcyjnych i
usługowych. Ta dziedzina niezwykle dynamicznie się rozwija, a przy stu-
diach dualnych daje szansę na szybsze znalezienie inżynierskiej pracy
zawodowej. 

- Kadra nowocześnie wykształconych inżynierów odgrywa
ogromną rolę w rozwoju gospodarczym kraju i regionu.

- Stąd właśnie nasza oferta skierowana do młodych ludzi, którzy chcą
zaraz po studiach wejść na rynek pracy. Nie ukrywajmy, że w obecnej sy-
tuacji społeczno - gospodarczej pracodawcy nie są skłonni w pierwszym
okresie zatrudnienia ponosić koszty specjalistycznych szkoleń nowych
pracowników. Szukają raczej osób już wykwalifikowanych, doświadczo-
nych, znających profil ich produkcji czy usług. Studia łączące naukę z
praktyką zawodową przygotowują studenta do podjęcia pracy, i to naj-
częściej w zakładzie, w którym te praktyki odbywa. 

- Przez cały okres studiów prowadzi się zajęcia przemienne?
- Tak. Student tydzień ma zajęcia na uczelni i tydzień w zakładzie

pracy. Ponadto po każdym roku akademickim, w okresie przerwy waka-
cyjnej, student zobowiązany jest przepracować miesiąc w „swoim zakła-
dzie”, a na zakończenie nauki rozwiązać w formie pracy dyplomowej
konkretny problem związany z zakładem. Program szkolenia zawodowego
dostosowany jest oczywiście do profilu produkcyjno - organizacyjnego
danej firmy i powiązany jest z teoretycznym programem studiów. Młody
człowiek równocześnie więc zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną. 

- To uczelnia podpisuje umowy z zakładami pracy o współpracy
dotyczącej wspólnego kształcenia studentów?

- Mamy już kilkanaście takich umów, a podpisujemy kolejne. Zależy
nam na tym, aby oferta edukacyjna związana była z potrzebami gospo-
darki w regionie. Chcemy, by była atrakcyjna i zapełniała lukę na rynku
inżynierskim. Dla przykładu powiem, że firma Skanska S.A. skorzystała z
naszej oferty i prowadzi praktyki zawodowe dla czterech naszych stu-
dentów, a planuje przyjąć kolejne cztery osoby. Dyrektor firmy mówi, że
studia dualne są dla nich swego rodzaju wstępnym szkoleniem zawodo-
wym pracowników, a oni sami zyskują kwalifikacje i możliwość dalszego
rozwoju. A taki jest przecież cel studiów dualnych.

- Czy przyszły student może sam znaleźć firmę, w której chciałby
odbywać praktyki?

- Oczywiście, że tak. Jednak uczelnia decyduje o wyborze tych firm i
podpisuje z nimi umowy. Dodam jeszcze, że student poza stypendium so-
cjalnym, które może otrzymać od uczelni, dostaje dodatkowo w firmie wy-
nagrodzenie zależne od wykonywanych prac i liczby godzin zajęć
praktycznych. Najczęściej też po ukończeniu studiów otrzymuje propozy-
cję podjęcia pracy zawodowej na stanowisku inżynierskim.

- Powiedzmy więc raz jeszcze: co jest głównym celem studiów
dualnych?

- Dać gospodarce wykształconych ludzi, wyposażonych w wiedzę oraz
umiejętności zawodowe. A więc również zmniejszać bezrobocie.

- Do kiedy można składać dokumenty o przyjęcie na studia?
- Rok akademicki rozpoczyna się 1 października. Rekrutację na studia

dualne prowadzimy do końca września.
HALINA SIECIŃSKA

Rozmowa z Eugeniuszem Krysiakiem, pełnomoc-
nikiem rektora do spraw współpracy z gospo-
darką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Lesznie.


