
U C H W A t A  Nr 318/XXX/2017 

RADY MlEJSKlEJ W SEROCKU 

z dnia 21 lutego 2017 r. 

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 1 drzewa uznanego za pomnik przyrody 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z poin. zm.) oraz art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z poin. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala 
co nastqpuje: 

§ 1 
1. Znosi siq forms ochrony przyrody 1 drzewa uznanego za pornnik przyrody: 

Dqb szyputkowy (Quercus robur), o obwodzie pnia 308 cm, znajdujqcy sie na terenie 
dziatki o nr ew. 3011 obr. 26 Wola Kietpinska, gm. Serock, bqdqcej wtasnoiciq Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. Sw. Antoniego w Zegrzu z siedzibq w Woli Kietpinskiej, uznany 
za pomnik przyrody orzeczeniem nr 521 Prezydenta Warszawy z dnia 19 wrzeinia 1978 
r., zna k: RLS-Vlll-7140/78/78. 

2. Mapa przedstawiajqca potozenie pomnika przyrody, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi 
zatqcznik nr 1 do niniejszej uchwaty. 

3. Zniesienie formy ochrony przyrody nastqpuje z powodu utraty wartoici przyrodniczych 
ze wzglqdu na ktore ustanowiono pomnik przyrody oraz w celu zapewnienia 
bezpieczenstwa powszechnego. 

9 2 
Wykonanie uchwaty powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

§ 3 
Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od ogtoszenia w dzienniku Urzqdowym 
Wojewodztwa Mazowieckiego. 



Uzasadnienie 
do Uchwaty Nr 318/XXX2017 

Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 21 lutego 2017 roku 

Zgodnie z art. 44 ust. 3, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z poin. zm.) zniesienia formy ochrony przyrody dokonuje rada 
gminy w drodze uchwaty. Zniesienie formy ochrony przyrody, zgodnie z art. 44 ust. 4 nastqpuje 
w razie utraty wartoici przyrodniczych, ze wzglqdu na ktore ustanowiono formq ochrony 
przyrody lub w razie koniecznofci realizacji inwestycji celu publicznego lub zapewnienia 
bezpieczeristwa powszechnego. 
Dqb szyputkowy (Quercus robur), opisany w 5 1 ust. 1 znajduje siq obok zabytkowego kofciota 
w miejscowofci Wola Kietpinska, po zachodniej stronie kofciota. Drzewo zostato objete 
ochronq pomnikowq na podstawie orzeczenia nr 521 Prezydenta Warszawy z dnia 19 wrzefnia 
1978 r., znak: RLS-Vlll-140/78/78. 
Potrzeba zdjqcia ochrony z pomnika przyrody powstata z uwagi na utratq wartofci 
przyrodniczych przedmiotowego drzewa, ze wzglqdu na ktore ustanowiono forms ochrony 
przyrody. Drzewo obumiera, posiada szczqtkowg silnie zredukowanq koronq. Zgodnie 
z przeprowadzonq w 2012 roku ocenq stanu zdrowotnego pomnikow przyrody, znajdujqcych 
sie na terenie gminy, zrealizowanq przez lnstytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, 
w ramach zleconej przez gminq inwentaryzacji pomnikow przyrody, stan zdrowotny 
przedmiotowego drzewa oceniony zostat w skali Pacyniaka i Smolskiego na 4, czyli jako drzewo 
majqce w 70 % obumartq koronq lub pieli, z duiymi ubytkami w tkance drzewnej. Pomimo 
przeprowadzonej w 2013 roku pielqgnacji pomnika polegajqcej na usuniqciu posuszu, proces 
zamierania postepuje. Poniewai drzewo usytuowane jest w bezpoirednim sqsiedztwie 
kofciota, przy chodniku przykofcielnym oraz przy parkanie za ktorym znajduje siq parking 
przykofcielny, drzewo stwarza zagroienie dla bezpieczeristwa powszechnego. Nie jest wiqc 
moiliwe utrzymanie ww. pomnika do jego samoistnego, calkowitego rozpadu. Z profbq 
o zdjqcie ochrony z pomnika przyrody wystqpit do Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Sw. Antoniego w Woli Kietpiriskiej - ks. Andrzej 
Marchlewski. 

Biorqc powyisze pod uwagq, podjqcie przez Radq Miejskq w Serocku, uchwaty w sprawie 
zniesienia formy ochrony przyrody opisanego drzewa, uznanego za pomnik przyrody, jest 
uzasadnione. 

Projekt niniejszej uchwaty, zgodnie z art. 44 ust. 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z poin. zm.), skierowano do uzgodnienia do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie. Regionalny Dyrektor Ochrony 
~rodowiska w Warszawie w terminie miesiqca od otrzymania projektu uchwaty nie 
przedstawit stanowiska, co zgodnie z ar t .  44 ust. 3b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody jest uwaiane za uzgodnienie projektu (tzw. zgoda milczqca). 



Zatqcznik nr 1 
do uchwaiy Nr 318/XXX/2017 

Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 21  lutego 2017r. 

X - lokalizacja pomnika pnyrody 




