
Zarządzenie nr 30/12/2014

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia  15 grudnia 2014 r.

w  sprawie  powołania  Zespołu  Opiniodawczo-Doradczego  ds.  gospodarki
drzewostanem oraz określenia zadań i zasad funkcjonowania tego Zespołu

Na podstawie  art.  30  ust.  1  ustawy z  dnia  8  marca  1990  r.  o   samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 późn. zm.) oraz § 10 ust. 4 pkt. 4 i § 22 ust.1
Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin  stanowiącego  załącznik  do
zarządzenia nr 100/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie
nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin z późn. zm. zarządzam, 
co następuje:

§ 1

Powołuję Zespół Opiniodawczo – Doradczy ds. gospodarki drzewostanem, zwany 
dalej  „Zespołem”,  którego  celem  jest  opiniowanie  spraw  związanych  z  ochroną 
przyrody w zakresie gospodarki drzewostanem, w składzie:

1) Przewodniczący: Hanna Pawlikowska - Zastępca  Dyrektora Wydziału Ochrony 
                                                                   Środowiska  Miejski   Architekt   Zieleni;
2) Sekretarz: Marcin Cebula - inspektor Wydziału Ochrony Środowiska;
3) Członkowie:      

a) Marta Kałużniacka - inspektor    nadzoru   w   zakresie ochrony  i  pielęgnacji 
                                     drzew ozdobnych,
b) Leszek Męczyński - inspektor    nadzoru   w    zakresie ochrony  i  pielęgnacji 
                                    drzew ozdobnych,
c) Janusz Stochlak - przedstawiciel Zarządu  Okręgu   Ligi   Ochrony  Przyrody,
d) Katarzyna Zaleska – przedstawiciel  Rady  Kultury Przestrzeni.

§2
Do szczegółowych zadań Zespołu należy:
1) konsultowanie  i  opiniowanie spraw  związanych  z  gospodarką drzewostanem 

w tym  opiniowanie     zasadności     wnioskowanych     wycinek    drzew 
mogących  wzbudzać  społeczne     protesty     i     kontrowersje      oraz 
opiniowanie    zasadności   doboru proponowanych gatunków drzew do nowych 
nasadzeń w sytuacjach konfliktowych;

2) udział    w     interwencjach     zgłoszonych     przez   mieszkańców, organizacje 
    ekologiczne oraz przedstawicieli środków masowego przekazu;
3) prezentowanie    opinii    i     wniosków   Prezydentowi  Miasta    Lublin, w miarę 
    potrzeb komisjom Rady Miasta Lublin oraz zainteresowanym instytucjom;
4) inicjowanie działań w zakresie ochrony zieleni.
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§ 3
Zasady funkcjonowania Zespołu:
1) posiedzenia   Zespołu    odbywają    się  raz  w  miesiącu  w siedzibie Wydziału 
    Ochrony  Środowiska;
2) Zespół prowadzi czynności, o których mowa w § 2 przy obecności  co  najmniej 
    trzech  członków oraz Sekretarza i Przewodniczącego;
3) Przewodniczący  może  zwołać  posiedzenie  Zespołu  poza  siedzibą Wydziału 
    Ochrony    Środowiska     w     przypadku    konieczności    dokonania  oględzin 

            w terenie lub oceny przeprowadzonych działań czy postępowań;
4) w przypadku    spraw   niecierpiących   zwłoki, wymagających   szybkiej  reakcji 

            (drzewa   uszkodzone,   zagrażające     bezpieczeństwu    osób     lub    mienia, 
            budzące     konflikt   społeczny), Przewodniczący    zwołuje   Zespół    w   trybie 
            pilnym poprzez zaproszenie telefoniczne;

5) Przewodniczący na wniosek  członków  może  zapraszać  na posiedzenia  inne 
    osoby celem uzyskania dodatkowych informacji lub złożenia wyjaśnień;
6) dopuszcza  się możliwość  wykonywania   czynności Zespołu, o  których  mowa 
    w  § 2, za pośrednictwem drogi elektronicznej;
7) wnioski  z posiedzeń w formie protokołu redagowane są przez Sekretarza i   po
    akceptacji Przewodniczącego przekazywane  członkom   Zespołu  i  właściwym 
    jednostkom   organizacyjnym    Urzędu    Miasta    Lublin  w  terminie  7  dni  od 
    daty posiedzenia pocztą elektroniczną lub faksem;
8) przekazywanie    opinii    i   wniosków  Zespołu, o których mowa   w   § 2  pkt 3, 
    zainteresowanym instytucjom (w tym mediom)  odbywa  się  za  pośrednictwem 
    Przewodniczącego   lub    wyznaczonego    przez   Przewodniczącego   członka 
    Zespołu;
9) dokumentacja    Zespołu    archiwizowana   jest przez  Sekretarza  w   siedzibie 
    Wydziału Ochrony Środowiska;
10) sprawozdanie    z   działalności    Zespołu    przekazywane  jest  Prezydentowi 
      Miasta Lublin w okresach półrocznych lub zgodnie z potrzebą.

§ 4

    Obsługę  organizacyjno  –  administracyjną  Zespołu  zapewnia  Wydział  Ochrony 
Środowiska.

§ 5

Traci  moc  zarządzenie  nr  783/2007   Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia 
3 października 2007 r.   w sprawie  powołania Zespołu Opiniodawczo-Konsultacyjnego
ds.  Przyrody  przy  Prezydencie  Miasta  Lublin  oraz  określenia  zadań  i  zasad
funkcjonowania tego zespołu.

§ 6
Wykonanie  niniejszego  zarządzenia  powierzam  Dyrektorowi  Wydziału  Ochrony

Środowiska. 
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§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Lublin

(-) Krzysztof Żuk

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu, intranet.
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