Zarządzenie Nr 2813/ 2021
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 08 listopada 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie projektu uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody - wiązu szypułkowego (Ulmus
laevis) o obwodzie pnia w pierśnicy 306 cm (zmierzonym na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu)
rosnącego za budynkiem sądu na terenie ciągu spacerowego na Skarpie Wiślanej, na działce o nr ewid.
991/22 w obrębie nr 8.
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz.1372),
art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1057, z późń. zm.), § 7 ust. 1 uchwały nr 410/XXIV/2020 Rady Miasta Płocka z dnia
29.10.2020r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Płocką Radą Działalności Pożytku
Publicznego projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4,
oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji – zarządza się, co następuje:
§1
1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały w sprawie zniesienia
pomnika przyrody.
2. Powyższy dokument poddany zostaje konsultacjom zewnętrznym w celu: zebrania opinii, propozycji lub
uwag.
§2
1. W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww.
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Konsultacje prowadzone są w terminie od 09.11.2021r. do 23.11.2021r.
3. Projekt dokumentu zamieszczony jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miasto Płock, na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka.
§3
1. Konsultacje polegają na zebraniu opinii, propozycji lub uwag do przedmiotowego projektu.
2. Konsultacje odbywają się w formie opublikowania na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy
Miasto Płock, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka treści projektu uchwały, o której mowa w § 1.
§4
1. Sposób i tryb zgłaszanie opinii i uwag wnoszonych na piśmie przekazanych drogą elektroniczną na adres
wks@plock.eu.
2. Termin (np. zgłaszania opinii) - do dnia 23.11.2021 r.
§5
1. Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Kształtowania Środowiska.
2. Wszelkie informacje na temat przedmiotowego projektu dostępne są w Wydziale Kształtowania
Środowiska.
§6
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Załącznik do Zarządzenia nr 2813/ 2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08 listopada 2021 roku

UCHWAŁA NR .......................
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia .....................2021r.

w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.2021 poz.1372 ) oraz art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
( Dz.U.2021 poz. 1098 ) uchwala się co następuje:
§ 1. Pozbawia się statusu pomnika przyrody następująca drzewo:
1. Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) o obwodzie pnia w pierśnicy 306 cm (zmierzonym na wysokości 130 cm
od powierzchni gruntu) rosnący za budynkiem sądu na terenie ciągu spacerowego na Skarpie Wiślanej, na
działce o nr ewid. 991/22 w obrębie nr 8 w punkcie oznaczonym współrzędnymi: Y 5824032.0 ; X
7410963.7, któremu uchwałą Rady Miasta Płocka nr 517/XXX/2021 z dnia 29 kwietnia 2021r. nadano
status pomnika przyrody.
§ 2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody drzewa, o którym mowa w § 1, następuje z uwagi na
zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego i z uwagi na całkowitą utratę wartości przyrodniczych, ze
względu na które ustanowiono pomnik przyrody.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka .
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Artur Jaroszewski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
W lipcu 2021 roku podczas silnych burz, opadów deszczu i wiatrów pomnik przyrody –
wiąz szypułkowy zlokalizowany wzdłuż ciągów spacerowych na Skarpie Wiślanej, za
budynkiem Sądu przy ul. J Chojnackiego na działce o nr ewid. 991/22 obr 8
stanowiącej własność Skarbu Państwa uległ zniszczeniu.
Dwa z trzech głównych konarów uległy rozłamaniu. Podczas oględzin drzewa po
nawałnicach zauważono w miejscu rozłamanych pni duży wewnętrzny ubytek
kominowy. Korona na pniu, który pozostał jest mocno podniesiona do góry nad
budynek sądu, drzewo przestało być stabilne i zagraża zarówno budynkowi sądu jak i
spacerującym mieszkańcom czy turystom.
Zgodnie z art 44 ust. 4 zniesienie formy ochrony przyrody następuje w razie utraty
wartości przyrodniczych i krajobrazowych, ze względu na które ustanowiono formę
ochrony przyrody, lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego lub
zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
Drzewo stanowiące przedmiotowy pomnik przyrody, utraciło wartości przyrodnicze a
pozwolenie na usunięcie jest związane z zapewnieniem bezpieczeństwa
powszechnego. Zgodnie z art 44 ust. 3 Zniesienie formy ochrony przyrody dokonuje
rada gminy w drodze uchwały. Biorąc pod uwagę powyższe, w celu zapewnienia
bezpieczeństwa powszechnego oraz uzyskania zezwolenia na usunięcie w/w drzewa,
podjęcie przez Radę Miejsta Płocka uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony
przyrody z ww. drzewa jest uzasadnione.
Ponadto w dniu 08.11.2021r. przesłano projekt uchwały do uzgodnienia z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie.
Poniżej zdjęcia obrazujące stan drzewa po nawałnicach w lipcu 2021r.

