Protok61 n r 212018
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony ~rodowiskai Gospodarki Przestnennej
w dniu 25 lipca 2018r.

Posiedzenie komisji odbylo sig w Urzedzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21.
Poczqlek posiedzenia o go&. 13.00.
Posiedzenie Komisji otworzyl Przewodnicqcy Komisji Rolnichva, Ochrony ~rodowiska
i Gospodarki Przestrzennej Wlodzimierz SkoSkiewicz i poinformowal, te w posiedzeniu Komisji b i e m
udzial 6 radnych. (lista obecnoSci- zalqcznik n r I). W posiedzeniu Komisji uczestniczyt rowniet:
Zastepca Burmistrza Jozef Zajgc, Sekretarz Tadeusz Kanownik, Kierownik Referatu Ochrony
~rodowiska,Rolnictwa i LeSnichva OSR~LKatarzyna Szmyt, Kierownik Referatu OrganizacyjnoPrawnego i Obslugi Rady Miejskiej (RMP) Rafat Karpiliski (lista obecnokci- zal9cznik n r 2).
Przewodniczqcy Komisji jiodtimierz SkoSkiewicz
Przedstawil nastepujgcy porqdek posiedzenia:
I. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 1 drzewa
uznanego za pomnik przyrody.
2. Przyjecie protokotu z posiedzenia Komisji z dnia II kwietnia 2018r.
3. Sprawy roine.
Do przedstawionego porqdku posiedzenia Komisji nie bylo zastrzeteti. Porqdek zostal przyjety.

1.
Rozpatnenie projektu uchwaty w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 1 dnewa uznanego
za pomnik przyrotly.
Kierownik Referatu OSR~LK a f a r ~ n Smyr
a
,.Przedstawiamy Panstwu projekt uchwaty z racji tego, ie drzewo zostalo objqte ochrong pomnikowq na
podstawie Rozporqdzenia Wojewody Warszawskiego z dnia 16 grudnia 1996 r. Niestety w wyniku
ubieglorocznych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych drzewo uleglo potamaniu. 3 1 sierpnia 2017r.
byli tam na miejscu pracownicy Referatu OSR~L i zgodnie z protokdem czytarny, te po drzewie
pozostal pien o wysokoici okdo 6 metrow. Na pniu q pojedyncze odrosty galezi, ale przedmiotowe
drzewo nie rokuje szans na przetycie. Utracilo wartoit przyrodnicq i ozdobnq. Obumiera. W zwiqzku
z powyiszym zasadne jest zniesienie formy ochrony przyrody z tego drzewa. Projekt uchwaly zostal
przestany do Regionalnego Dyrektora Ochrony ~rodowiskaw Wanzawie. Brak przedstawienia
stanowiska w terminie miesiqca od dnia otrzymania projektu uchwaly zgodnie z art. 44 ust 3b ww.
ustawy uznano za uzgodnienie projektu".
Radny Krzysziof Znkolski
,,Na przedstawionych zdjeciach widat, i e j u i nic nie bedzie z tego drzewa".
Przewodniczqcy Komisji Wlodzimierz SkoSkiewicz
,.Czy to zniesienie jest na kogoS wniosek?"
Kierownik Refernlu OSR~LKafarzyna Szmyt
,,Na wniosek Hotelu Warszawianka".

Poddal pod glosowanie rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
I drzewa uznanego za pomnik przyrody.
W glosowaniu
Projekt uchwaty zostal zaopiniowany pozytywnie przy 6 glosach za- jednogloinie
(zahcznik nr 3).

2.

Pnyjwie protokolu z posiedzenia Kornisji z dnia 11kwietnia 2OlSr.
Przewodniczqcy Komkji Wodzimierz Skoikiewicz
,,Do treici protokotu nie zgloszono uwag. Protokol zostal przyjety".

3.
Sprawy r6ine

Radny Kriysztof ZakoLFki
,,Jest nowelizacja ilstawy Prawo towieckie. Dostalem wytyczne jak szacujemy szkody".

Znsfgpca Burntistrza JbzeJZajqc
,,Wiemy o tym, ie sdtysi j u t nie wchodq w szacowanie szkod"

Radny Krzyszlof ZakoLFki
,,Moha zorganizowak spotkanie i porozmawiak o tej ustawie".

Przewodniczqcy Komisji Wlodzimierz Skoikiewicz
,,Jak ustawa bedzie przyjeta zorganizujemy takie spotkanie".

Radny Sfanblaw Kriyczkowski
,,My jako Komisja bedziemy opiniowali ten projekt, czy to bedzie mialo wp&w na podjwie tej decyzji?"

Zastfpca Burmbfrza JdzefZajqc
,,To jest ustawa sejmowa, nie ma czegoi takiego aby Rady Gminy opiniowaly ustawy. Wiele gmin
protestowato odnoinie tego sposobu wyceniania szkod. Nie mote by6 tak, ieby robit to s w s
nieprzygotowany do takiej wyceny, bo to trzeba przejsc odpowiednie szkolenia. Bylo duko protest6w
gmin i dlatego jest ta zmiana ustawy".

Radny Ktzyszlof Zakokki
,Z tego co siq zapoznawatem, to wacamy do tego jak byto. Dokumentacje b d z i e sporqdzato k d o
bwieckie. Wiecej inicjatywy bedzie tet oczekiwalo siq od nadlehictwa".

Przewodniczqcy Komisji Wodzimierz Skodkiewicz
,,Chciatbym sie dowiedziek co z eternitem, kiedy bedzie odbior?"

Kierownik Referafu OSR~LKafarvna S m y l
,,Mamy j u t rozstrzygniety przetarg, w tym roku Wojewodzki Fundusz oglosil konkurs, dlatego trwalo
to troche dhliej n i t co roku".

Radny Sfanislaw K r ~ c z kwski
o
,,Chciatbym poprosiC o udostepnienie radnym kopii fotografii, znajdujqcych sie na sali konferencyjnej".

Sekrefarz Ta&usz Kanownik
,,Na koniec kadencji przygotujemy dla Paristwa takie fotografie"

