
Protok61 nr 212017 
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Przestrzennej 

w dniu 17 lutego 2017 r. 

Posiedzenie Komisji odbylo sig w Urzgdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Poczqtek posiedzenia o godz. 14.00. 

Posiedzenie Komisji otworzyl Przewodnicqcy Komisji Rolnictwa, Ochrony ~rodowiska 
i Gospodarki Przestrzennej Wlodzimierz SkoSkiewicz i poinformowal, ze w posiedzeniu 

Komisji uczestniczy 5 radnych (nieobecny radny Stanislaw Krzyczkowski; lista obecnohci- 
zalqcznik nr I), co stanowi quorum, przy ktdrym Komisja moze obradowak. W posiedzeniu 
Komisji uczestniczyli: Zastqpca Burmistrza Jdzef Zajqc, Sekretarz Tadeusz Kanownik oraz 
Kierownik Referatu Ochrony ~rodowiska, Rolnictwa i LeSnictwa (OSR~L) Anna Kamola (lista 
obecnoici- zalqcznik nr 2). 

Przewodniczqcy Komisji Wlodzimierz SkoSkiewicz 
Przedstawil nastqpujqcy porzqdek posiedzenia Komisji: 

I .  Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 1 drzewa 
uznanego za pomnik przyrody. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. 
3. Opracowanie planu pracy Komisji na 201 7 rok. 
4. Sprawy r6ine. 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
Poprosil o zmianq porqdku obrad i wprowadzenie do porqdku obrad projektu uchwaly 
w sprawie przyjqcia stanowiska o poselskim projekcie ustawy o ustroju m.st. Warszawy. 

Przewodniczqcy Komisji Wlodzimierz SkoSkiewicz 
Poddal pod glosowanie zmianq porqdku posiedzenia polegajqcq na wprowadzeniu w punkcie 
2a- Rozpatrzenie projektu uchwaiy w sprawie przyjqcia stanowiska o poselskim projekcie 
ustawy o ustroju m.st. Warszawy. 

W glosowaniu 
Zmiana zostala przyj qta przy 5 glosach za- j ednoglohie. 

Przewodniczqcy Komisji Wlodzimierz Skoikiewicz 
Poddal pod glosowanie porqdek posiedzenia Komisji wraz z przyjqtq zmianq. 

W glosowaniu 
Porzqdek posiedzenia Komisji zostal przyjqty przy 5 glosach za- jednogloinie. 

1. 
Rozpatnenie projektu uchwaty w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 1 dnewa 
uznanego za pomnik przyrody 

Kierownik Referatu OSR~L Anna Kamola 
,,Zgodnie z ustawq o ochronie przyrody, Rada Miejska ustanawia fonny ochrony przyrody 
jakimi sq pomniki przyrody, ale rowniei zdejmuje z rejestru formy ochrony przyrody. Pomnik 



przyrody, o kt6rym mowa w projekcie uchwaly, jest pomnikiem przyrody, ktory zostal 
ustanowiony wiele lat temu przez konsenvatora przyrody. 
Drzewo majduje siq w okolicy koSciola w Woli Kielpinskiej, w bezpoirednim sqsiedztwie 
koScida, miqdzy koScidem a parkanem od strony parkingu. Drzewo jest w bardzo slabej 
kondycji zdrowotnej. Cztery lata temu zlecaliSmy inwentaryzacjq wszystkich pomnikow 
przyrody i opis stanu zdrowotnego tych drzew. Jui  wtedy ten pomnik przyrody byl oceniony 
jako drzewo o slabej kondycji zdrowotnej. Jest piqciostopniowa skala, wedlug ktorej ocenia siq 
pomniki przyrody. W6wczas pomnik ten byl oceniony na 4, czyli jako drzewo zamierajqce 
z licznymi suchymi galqziami, konarami. Mimo, ze przeprowadziliSmy zabiegi pielqgnacyjne, 

na niewiele te zabiegi siq zdaiy, poniewai drzewo w dalszym ciqgu zamiera. Poniewai znajduje 
siq w poblizu obiektow budowalnych i parkingu, stwarza zagroienie dla bezpieczenstwa 
powszechnego. Z proSbq o zdjqcie formy ochrony przyrody wystqpil proboszcz parafii w Woli 
Kielpinskiej. Uwaiamy, i e  jest zasadnym, aby to drzewo usunqt. 
Projekt uchwaly zostal przeslany do zaopiniowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Srodowiska. JeSli w terminie 30 dni od przeslania uchwaly, nie przeSle opinii, umaje siq jako 
zaopiniowany pozytywnie. Nasz projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska." 

Radny Marek Biliriski 
,,Jest piqciopunktowa skala. Od jakiego stopnia wg tej skali moina starad siq znieSC pomnik 
przyrody ?' 

Kierownik Referatu OSR~L Anna Kamola 
,,Nie ma takiej reguly. JeSli drzewo rosloby w Arodowisku, gdzie nie stwarzaloby zagroienia, 
pozostawilibyimy to drzewo. Po wykonaniu oceny stanu pomnik6w przyrody 4 lata temu bylo 
wskazanie, ze w 70% drzewo to ma jui oburnarlq koronq, duie ubytki w tkance drzewnej." 

Radny Marek Biliriski 
,,Czy po zdjqciu formy ochrony przyrody usuniqciem takiego drzewa zajmuje siq wlaiciciel?" 

Kierownik Referatu OSR~L Anna Kamola 
,,Tak, wlaiciciel terenu zajmuje siq usuniqciem takiego drzewa." 

Przewodniczqcy Komisji Kiodzimierz SkoSkiewicz 
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 
1 drzewa uznanego za pomnik przyrody . 

W glosowaniu 
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 5 glosach za- jednogloinie (zdqcznik 
nr 3). 

Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie ustanowienia pomnika pnyrody 

Kierownik Referatu OSR~L Anna Kamola 
,,Drzewo, ktore chcemy ustanowik pomnikiem przyrody znajduje siq na poligonie wojskowym 
w Skubiance. Z wnioskiem o ustanowienie pomnika przyrody w imieniu mieszkahc6w zwrocil 
siq radny a zarazem sobs wsi Skubianka Pan Marek Bilinski. ZlecaliSmy ekspertyze 
dendrologicznq tego drzewa, czy jest zasadne ustanowienie go pomnikiem przyrody. Zgodnie 
z ekspertyzq, ktora zostala przeprowadzona na jesieni ubieglego roku, drzewo jest w dobrej 










