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Od:
Wysłano: niedziela, 13 czerwca 2021 16:53
Do:

biuro.ministra@klimat.gov.pl;
Info@klimat.gov.pl; ochrony.przyrody@mos.gov.pl

Temat: Pd: Współpraca na rzecz doprecyzowania przepisów w sprawie drzew w miastach
i na terenach prywatnych.

                                                                                                               13.06.2021 Dziećmorowice

Dzień dobry nazywam się jestem członkiem partii Prawo i Sprawiedliwość w nawiazaniu do
dzisiejszego spotkania i rozmowy  z racji wykonywanego zawodu inspektora ds zieleni w urzędzie miejskim w
Szczawnie-Zdroju mam parę uwag i spostrzeżeń które można bo wprowadzić do obowiązującego prawa. Bardzo by
mi zależało aby rozważyć wprowadzenie niżej opisanych rozwiązań :
- wprowadzenie minimalnej odległości w jakiej od granicy posesji można sadzić wysokie drzewa, które w przyszłości
mogę niekorzystnie wpływać na działkę sąsiada lub na bezpieczeństwo.
- wprowadzenie przymusu poza droga sądową na właściciela posesji na której rosną drzewa stwarzające zagrożenie
do jego niezwłocznej likwidacji - coś w stylu nadzoru budowlanego (inspektor ktory z ramienia starostwa kontroluje i
w przypadku zagrozenia nakazuje pilne dzialania w celu zapewnienia bezpieczenstwa).
- określenie w odpowiedniej ustawie metodyki postępowania przy gospodarowaniu drzewostanami parkowymi
miejskimi prywatnymi publicznie dostępnymi. Chodzi szczególnie o to co ile powinien być wykonywany przegląd
drzew, w jakiej formie powinien być wykonany, jakie kwalifikacje uprawniają osoby do jego wykonania. Co w
przypadku kiedy w parku lub lesie miejskim jest kilkadziesiąt tysięcy drzew. Czy każde drzewo osobno musi być jemu
poddane. Przepisy powinny być przygotowane na wzorze przepisów prawa budowlanego. Obecnie nie ma w tym
temacie żadnych regulacji i dlatego panuje  w tej  spory chaos i dowolność.
- ważne jest również realne określenie co do wielkości powierzchni zadrzewionej (t.j Parki, Lasy, Skwery w
hektarach) nad którą może skutecznie zarządzać jedna osoba oraz jakie zabiegi obligatoryjnie aby zachować
bezpieczeństwo i ich dobry stan zdrowotny powinny być wykonane.
W razie Państwa zainteresowania moimi propozycjami deklaruje pomoc w pracach nad ich unormowaniem.

                                                                                     Pozdrawiam 
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