
UCHWALA NR200/XXII/12

RADY MIEJSKIE.I W CHORZELACH

z dnia 27 wrzcsnia 2012 r.

w sprawie zniesicnia ochronv pomnika przyrody

Na podstawic art. 7 ust. 1 pkt I. art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 z pozn. zm)

oraz art. 44 ust. 3. 3a i 4 ustawy z dnia 16kwietnia 2004 r. o ochronic przyrody (t.j. z 2009 r.

Nr 151 poz. 1220 z pozn. zm.). po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochronv

Srodowiska w Warszawie. Rada Miejska w Chorzelach uchwala, co nastepuje:

Znosi sie ochrone z 10 drzcw gatunku sosna pospolita (Pinus silvestris). uznanych za

pomnik przyrody Orzeczenicm Nr 63 Prezydium Wojewodzkiej Rady Narodowcj w

Warszawie z dnia 30 grudnia 1955 r. /Dz. U. WRN w Warszawie z 25.04.1956 r. Nr 4 poz. 29

zc zm./ i znajdujacych sic z chwila objecia ochrona na obszarze Lesnietwa Rycicc - oddzial

11 c. gromady Krzynowloga Wielka. stanowiacych wlasnosc Skarbu Pahstwa. bedacvch w

posiadaniu Warszawskicgo Okregu Lasow Paiistwowych w Siedlcach, pod zarzadem

Nadlcsniciwa Przejmy. a obecnie w wyniku zmian organizacyjnych Lasow Paristwowvch i

podzialu administracyjnego kraju znajdujacych sie na dzialce nr 2256: obrcb cwid. Rycice.

gmina Chorzele. oddzial 364o (lcsnictwo Rycicc), sianowiacej wlasnosc Skarbu Pahstwa.

bedacej w Zarzadzie Paristwowcgo Gospodarstwa Lesncgo Lasy Pahstwowe - Nadlesnictwo

Pizasnysz.

§2-

Zniesienie pomnika przyrody nastepuje z uwagi na zly stan zdrowotny drzcw i

bezpowrotna utratc wartosci przyrodniczych, ze uzglcdu na ktore ustanowiono forme

ochronv przyrody oraz koniecznosc realizacji inwesiycji cclu publicznego i zapewnicnia

bezpieczeristwa powszechncgo.

S3.

Wykonanie uchwaty powierza sicBurmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzicnniku Urzedow\'ni

Wojewodztwa Mazowieckiceo.



Uzasadnienie

do uchwary Nr 200/XXII/12 Rady Micjskiej w Chorzelach

z dnia 27 wrzcsnia 2012 r.

w sprawie zniesienia ochronv pomnika przvrodv

Wzwiazku z wnioskiem Nadlcsniciwa Przasnvsz zdnia 10.08.2012 r. znak: AG 1-732-

11/12 w sprawie zniesienia forrny ochronv przyrody dla pomnika przyrody - 10 soscn

objetych ochrona Orzeczcniem Nr 63 Prezydium Warszawskiej Wojewodzkiej Rady
Narodowej z dnia 30 grudnia 1955 r. o uznaniu za pomnik przyrody (miejsce ostainicj
publikacji - Dz.U.WM z 1990 r. Nr 10 poz.92 zc zm.) podjeto czvnnosci zwiazane ze
zniesieniem formy ochronv - pomnika przyrody - z grupv 10 sosen.

_ W dniu 24.08.2012 r. dokonano ogledzin drzew oraz sporzadzono dokumentacje
fotograflczna, Podczas ogledzin stwierdzono. zc przcdmiotowe drzewa sa w ztym stanie
zdrowotnym. Cztery drzewa sa zywe. w ich koronach stwierdzono 30 % posuszu. Ponadto
jedno z drzew jest pochylone wkierunku drogi. Trzy drzewa to wywroty. klody drzew sa
czesciowo sprochnialc. Dwa drzewa sa calkowicie obumarle, na pniach drzew nie ma kory.
Ostatnie drzewo - widoczna jcsl tylko pozostalosc po pniu i ok. Op msprochnialej klodv.
Drzewa z uwagi na zly slan zdrowotny utracily swoje wartosci przyrodnicze. ze wzglcdu na
ktore zostaly ustanowione pomnikicm przyrody.

Drzewa znajduja sie wodleglosei ok. 1mod skrajni jczdni drogi powiatowej nr 3213
\V Przasnvsz - Kobylaki - Brzeski - Kolaki. planowancj do rozbudow>'. Wramach inwestveji
planowane jest m.in. poszerzenie pasa drogowego do 20 m. modernizacja drogi, budowi
sciezki rowerowej oraz linii cnergetycznej 110 kV i gazociagu srednicgo cisnienia (pod
sciczka rowerowa). Po zrealizowaniu inwesiycji drzewa znajda sie w pasic drogowym.
Pozostawicnie drzew pomnikowych bedzie unicmozliwialo zrcalizowanie inwestveji. a takze
slwarzalo bardzo duze zagrozenic dla bezpieczciistwa ruchu drogowego odbywajacego sic
w/w droga.

Wzwiazku z powyzszym podjecie przedmiotowej uchwaly jest zasadne.
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