Uchwala Nr 512(XLVIU2018
Rady Miejsklej w Serocku z dnia 27 lipca 2018 r.
w sprawle znleslenla formy ochrony prryrody 1 dtzewa uznanego za pomnik ptzyrody
na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samonqdzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994 z p6ih.zm.) oraz ad. 44 usl. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochmnie przyrody (Dz. U. 2018,
poz. 142 z p6tn.zm ) Rada Mijska w Serocku uchwala, co nastepuje:

$1
1. Znosi sip form? ochmny przyrody 1drzewa uznanego za pomnik przyrody:
Lipa dmbnolistria - Tilia cordata o obwodzie pnia 342 cm, znajdujqca sip na terenie dzialki nr ewid. 11216 obrqb 11
Jadwisin, gmina Semck, bpdqcej wlasnokiq Skarbu Palisha w utytkowaniu wieczystym Hotelu Warszawianka
Centmm Kongresowe Sp. z o.o., uznana za pomnik pnyrody Rozporza@zeniemWojewcdy Warszawskiego z dnia
16 grudnia 1996 r.
2. Mapa p~edstawiajqcapobtenie pomnika przyrody, o ktolym mowa w ust. 1, stanowi zabznik nr 1 do niniejszej
uchwaly.
3. Zniesienie fonny ochrony p r z y d y nastppuje z powodu u h t y warIoSci przyrodnkzych ze wzglgdu, na kt6re
ustanowiono pomnik pizyrody oraz w celu zapewnienia bezpieczelktwa powszechnego.

82
Wykonanie tichwaly powiena sip Burmistrzowi Miasta i Gminy Semck.
53
Uchwala wchcdzi w tycie po upiywe 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dziinniku UnNowym WojewMztwa
Mazowieckiego.

Uzasadnienie
do Uchwaly Nr 512iXLV1112018
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 lipca 2018 r.
Zgodnie z art 44 ust 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. 2018, poz. 142
z p6h.zm.) zniesienia formy ochrony przyrody dokonuje rada gminy w drodze uchwaly. Zniesienie formy ochmny
pnyrody, zgodnie z art. 44 ust 4 nastepuje w razie utraty wartoki pnyrcdniczych i krajobrazowych, ze wzglgdu na
ktbre ustanowiono formg ochmny przyrody, lub w razie koniecznoki realizacji inwestycji celu publicznego
w pnypadku braku mzwiqzah altematywnych lub zapewnienie bezpieczenstwa powszechnego.
Lipa drobnolistna (Tilia cordata), opisana w § 1 znajduje sit na dzialce nr ewid. 11216 obr. 11 Jadwisin, gm. Semk
(teren Palacu Zegnynskiego przy drodze wjazdowej po prawej stronie). Drzewo zostalo objgte ochmnqpomnikowq
na podstawie Rozponqdzenia Wojewody Warszawskiego z dnia 16 grudnia 1996 r.
Potrzeba zdjpia ochmny z pomnika pnymdy powstala z uwagi na utra$ wartoki pnyrodniczych
pnedmiotowego drzewa. W dniu 10 sierpnia 2017 r. dokonano zgloszenia polamanego pomnika przyrody.
W trakcie ogl@zin w dniu 31 sierpnia 2017 r. stwierdzono, t e po dtzewie pozostal pieh o wysokdci okdo 6 m.
Ponadto stwierdzono, t e na pniu od strony zachodniej wyrosly pojedyncze odrosty galgzi. Pnedmiotowe drzewo
obumiera i nie mkuje szans na przeiycie. Bioqc pod uwage wymienione wyZej uwagi wlakiciel terenu
zawnioskowal o zniesienie formy ochrony przyrcdy z po@zego drzewa.
Bioqc popowyisze pod uwage, podjpie prrez Radg Miejskq w Serocku, uchwaly w sprawie zniesienia
formy ochrony przyrody opiianego drzewa, uznanego za pomnik pnyrody, jest uzasadnione.
Projekt niniejszej uchwaly, zgodnie z art. 44 ust 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie pnyrody
skierowano do uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochmny Srodowiska w Warszawie. Brak ptzedstawienia
stanowiska w terminie miesiqca od dnia obymania projektu uchwaly zgodnie z art. 44 ust 3b ww. ustawy uznano
za uzgodnienie projektu.

