
Załącznik nr 1 do protokołu z IX sesji  
Rady Miasta w dniu 30 czerwca 2011 r. 

 
STANOWISKO 

 
KOMISJI  ŁADU  PRZESTRZENNEGO  BEZPIECZEŃSTWA 

I  OCHRONY  ŚRODOWISKA 
 
w sprawie  projektu uchwały nr 40/2011  w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie 

ustanowienia pomników przyrody połoŜonych  na terenie powiatu grodziskiego 
 

 
Projekt uchwały dotyczy pozbawienia statusu pomnika przyrody, ustanowionego zgodnie  z 
Rozporządzeniem nr 20 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31.07.2009 roku. 
Pomnik nosi numer ewidencyjny 507-9;  drzewo rośnie w szpalerze jedenastu dębów 
szypułkowych, pomników przyrody, z czego cztery dęby rosną na działce prywatnej, której  
właściciele wystąpili do UM o wszczęcie w/w procedury. 
 
Na posiedzeniu w dniu 27.06.2011 roku  Komisja zapoznała się szczegółowo z załączoną do 
projektu uchwały ekspertyzą dendrologiczno-statyczną, wskazującą na słabą witalność 
drzewa, aŜurową koronę oraz umiarkowany posusz;  z ekspertyzy wynika ,Ŝe nie stwierdzono  
chorób ani szkodników pnia , a takŜe Ŝe dotychczas nie wykonano zabiegów pielęgnacyjnych 
na pniu. W ekspertyzie zaleca się powtórzenie kontroli tensometrycznej drzewa za 3 lata. 
 
Komisja nie miała moŜliwości zapoznania się ze wspomnianym w uzasadnieniu do projektu 
uchwały pismem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w W-wie, potwierdzającym 
bezpowrotną utratę wartości przyrodniczych drzewa. 
 
W posiedzeniu uczestniczyli merytoryczni pracownicy UM, którzy udzielili wyczerpujących 
informacji.  
 
Komisja uwaŜa, Ŝe poniewaŜ zniesienia statusu pomnika przyrody zgodnie z art. .44 ust.3 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody dokonuje w drodze uchwały Rada 
Miasta Podkowa Leśna, to przed wniesieniem pod obrady RM  kwestii zniesienia ochronności 
dla pomnika przyrody, będącego przedmiotem projektu uchwały, naleŜy koniecznie: 
 
1) dokonać wizji lokalnej z udziałem radnych oraz przedstawicieli WKZ, Wydziału Ochrony  
    Środowiska Starostwa Powiatowego i Nadleśnictwa Chojnów oraz ewentualnie takŜe 
    autora w/w ekspertyzy dendrologicznej; 
 
2 ) zasięgnąć opinii Podkowińskich organizacji pozarządowych, które w swoim statucie  
    posiadają zapisy dotyczące ochrony środowiska i zabytków przyrody; 
 
3) uzyskać od UM szczegółowe informacje o prawnych uwarunkowaniach dotyczących  
   ochronności  pomników przyrody, w tym w szczególności w odniesieniu do planowanej na 
    przedmiotowej działce inwestycji budowlanej. 
 
W celu uniknięcia przypadku precedensowego Komisja wnosi, aby Rada Miasta 
Podkowa Leśna  zdjęła z porządku obrad Sesji w dniu 30.06.2011 roku  w/w projekt 
uchwały oraz opracowała    w trybie pilnym    procedurę dotyczącą pozbawienia statusu 
pomnika przyrody . 
 


