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Burmistrz Miasta i Gminy informuje, iż w dniu 20.04.2020 r. zgodnie żart. 44 ust. 3a ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 55) zwrócił się do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych w Siedlcach, Oddział
w Ostrołęce o uzgodnienie projektu uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody z drzew: modrzew

zdjęciami i protokołem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Chorzelach oraz
protokołem pracowników Nadleśnictwa Przasnysz.
W odpowiedzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w postanowieniu
z dnia 30 kwietnia 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu - 30.04.2020 r.) znak: W STS-0.623.3.2020.AW
odmówił uzgodnienia projektu uchwały Rady Miejskiej w Chorzelach.
Należy podkreślić, iż decyzja o zniesieniu ochrony prawnej z pomnika przyrody winna być
poprzedzona wnikliwą i jednoznaczną oceną dendrologiczną (wraz z wnioskami i uzasadnieniem),
w której zostanie wykazane rzeczywiste zagrożenie dla bezpieczeństwa powszechnego lub całkowita
utrata wartości przyrodniczych i krajobrazowych.
Wykonanie szczegółowej opinii dendrologicznej pozwoli na ocenę bezpieczeństwa
w otoczeniu drzew. Zatem jej wynik jest kluczowy przed podjęciem decyzji o pozbawieniu drzew
ochrony prawnej i ich usunięcia.
Wobec powyższego Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele zleci wykonanie szczegółowej
ekspertyzy dendrologicznej.

Sporządziła: Monika Chmielewska
Otrzymują:

Chorzele, dnia 3 kwietnia 2020r.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miejskiej w Chorzelach
WORMG. 1511.5.2020 J S

Pani
Beata Szczepankowska
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele

Na podstawie art. 243 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz.U. z 2018 r.

poz. 2096 z późniejszymi zmianami) przekazuję według właściwości

do rozpatrzenia :

1. Petycję z dnia z dnia 7 lutego 2020 roku Pana ...................................... i
........................................w sprawie drzew mających status pomnika przyrody.
W załączeniu:
1. Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do w/w petycji.
2. Protokół z oględzin członków Komisji WTaz ze zdjęciami.
3. Protokół pracowników Nadleśnictwa Przasnysz z dnia 13 marca 2020 roku.
O sposobie załatwienia sprawy proszę powiadomić osoby wnoszące petycję.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miejskiej w Chorzelach

Do wiadomości:
1. Adresat
2. .............................i
3. ................................
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OPINIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH
w sprawie petycji z dnia 7 lutego 2020 roku

Dnia 13 marca 2020 roku członkowie Komisji Skarg. Wniosków i Petycji w składzie
Mateusz Piórkowski, Krzysztof Milewski, Radosław Zakrzewski dokonali oględzin stanu 2
drzew, które posiadają status pomnika przyrody (modrzew europejski), które znajdują się w
miejscowości .........................., obręb geodezyjny 0045 Stara Wieś, działka ..............
W trakcie oględzin obecni byli: ............................... - właściciel działki oraz autor
petycji skierowanej do Rady Miejskiej,..................... - Leśniczy Leśnictwa Jarzynny Kierz,
...........................- St. Specjalista ds. stanu posiadania i BHP.
Podczas oględzin członkowie komisji dokonali następujących ustaleń:
1. Drzewa znajdują się w bliskiej odległości od budynków mieszkalnych.
2. Jedno z drzew obumiera oraz są widoczne pęknięcia u podstawy pnia (znajduje się w
nim duża wnęka od podstawy pnia w górę - pień jest w dużej części pusty).
3. Na drugim drzewie widoczne są pęknięcia, które w przyszłości mogą stworzyć
zagrożenie dla właścicieli działki, sąsiednich budynków oraz dla osób, które
korzystają z drogi.
Członkowie Komisji, którzy byli obecni podczas oględzin jednogłośnie stwierdzili, iż należy
podjąć działania mające na celu zdjęcie statusu pomnika przyrody z w/w drzew, aby
właściciele posesji mogli wyeliminować zagrożenie na swojej działce.
W dniu 3 kwietnia 2020 roku na posiedzeniu Komisja w składzie 5 członków jednogłośnie
wyraziła opinię o przekazaniu petycji do Burmistrza według właściwości, w celu podjęcia
dalszych działań mających na celu zdjęcie statusu pomnika przyrody.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycj
Radv Mieiskiei w Chorzelach
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