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Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r.,
poz.  870) w związku ze złożoną przez Państwo w dniu 02.02.2020 r.,  uzupełnioną w dniu
5.03.2020r petycją  w sprawie „wstrzymania wycinek cennych przyrodniczo i  krajobrazowo
drzew w powiecie hajnowskim” Burmistrz Miasta Hajnówka, informuję co następuje.

Na terenie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Hajnówka usuwane
są  jedynie  drzewa  obumarłe,  nie  rokujące  szans  na  odnowienie,  bądź  drzewa uszkodzone,
stanowiące zagrożenie dla ludzi, mienia lub ruchu drogowego. Gmina Miejska Hajnówka nie
prowadzi masowych wycinek drzew na terenie własnych nieruchomości. Jedynym wyjątkiem
były pojedyncze inwestycje, w których zachodziła konieczność usunięcia drzew z uwagi na
kolizję z nowobudowaną infrastrukturą.  W bieżącym roku nie są planowane żadne wycinki
drzew, z wyjątkiem ewentualnego usuwania drzew suchych.

Wpływające do Burmistrza Miasta wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z nieruchomości  będących  własnością  innych podmiotów, są szczegółowo analizowane pod
kątem stanu  zdrowotnego i  lokalizacji  drzew oraz  zasadności  ich  usunięcia.  W przypadku
braku podstaw do usunięcia drzew, bądź znalezienia rozwiązań alternatywnych wielokrotnie
wydawane były decyzje odmowne. 

Ze względu na fakt, że w przestrzeni miasta ubywa drzew, corocznie wykonywane są
nowe nasadzenia. W 2019 roku w Parku Miejskim, na skwerach oraz w pasach zieleni ulic
gminnych  posadzono  łącznie  88  drzew.  Wśród  nasadzeń  znalazło  się  46  brzóz
brodawkowatych, 15 klonów polnych, 10 lip drobnolistnych, 12 lip szerokolistnych i 5 dębów
szypułkowych Ponadto nasadzane są krzewy i pnącza. W bieżącym roku z uwagi na wiosenną
suszę wykonanie nowych nasadzeń planowane jest w okresie jesiennym.

Drzewa  miejskie  odgrywają  ogromną  rolę  przyrodniczą  i ekologiczną.  Poprawiają
estetykę miasta,  tworzą bariery ochronne w postaci ekranu biologicznego, zatrzymują pyły,
pochłaniają  szkodliwe gazy,  oczyszczają  powietrze,  ograniczają  poziom hałasu,  zatrzymują
wody opadowe, a także zmniejszają efekt nagrzewania powierzchni utwardzonych i budynków
w mieście. 

W związku z powyższym bardzo dziękujemy za zwrócenie uwagi na problem usuwania
drzew  w  mieście.  Ze  swojej  strony  zapewniamy,  że  dołożymy  wszelkich  starań,  aby  jak
najdłużej  zachować  istniejące  drzewa  miejskie  oraz  zwiększyć  ilość  nowych  nasadzeń
w przyszłych latach. 
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