
UCHWAŁA NR XXIV/145/2017
RADY GMINY OSIEK

z dnia 18 września 2017 r.

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew będących pomnikami przyrody.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2016 r., 
poz. 446 ze zm.), w związku z art. 44 ust. 3, 3a i ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku 
Rada Gminy Osiek uchwala, co następuje:

§ 1. 

Znosi się formę ochrony przyrody drzewa gatunek lipa drobnolistna, będącego pomnikiem przyrody 
ustanowionym orzeczeniem Wojewody Gdańskiego nr 355/76 z dnia 07.12.1976 r. (Dz. Urz. WRN w Gdańsku 
Nr 7 poz. 46 z dn. 30.06.1977 r.), stojącego na działce nr 150, obręb ewidencyjny Markocin, gmina Osiek, przy 
budynku leśniczówki Cisowa Góra.

§ 2. 

Znosi się formę ochrony przyrody drzewa gatunek lipa drobnolistna, będącego pomnikiem przyrody 
ustanowionym uchwałą Rady Gminy Osiek Nr X/73/2004 z dnia 12.02.2004 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004 r. 
Nr 85, poz. 1577), stojącego na działce nr 278/3, obręb ewidencyjny Kasparus, gmina Osiek, teren leśnictwa 
Wdecki Młyn, oddział 278j, obok drogi powiatowej Nr 2621G Skrzynia – Kasparus.

§ 3. 

Zniesienie form ochrony przyrody dla drzew, o których mowa w § 1 i 2, następuje z powodu zagrożenia dla 
bezpieczeństwa powszechnego.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z
późn. zm.) 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 w przypadku braku rozwiązań alternatywnych lub zapewnienia bezpieczeństwa
powszechnego.
Drzewo określone w § 1 znajduje się w pobliżu budynku leśniczówki Cisowa Góra i jego konary stykają się

z pokryciem dachowym budynku. Straż pożarna wielokrotnie interweniowała i usuwała odłamane konary,
jednakże stan zdrowotny drzewa nie rokuje dalszej jego egzystencji. Jest to drzewo usychające i w ponad
60% spróchniałe co stanowi zagrożenie dla życia i mienia mieszkańców oraz osób przebywających w pobliżu
pomnika przyrody.

W podobnym stanie zdrowotnym znajduje się lipa opisana w § 2 uchwały. Zachodzi tu ponadto obawa
użytkowników drogi publicznej pieszych i zmotoryzowanych przed wywróceniem się drzewa na pas jezdni
drogi powiatowej.

W świetle powyższych okoliczności stwierdzono, że przedmiotowe drzewa kwalifikują się do usunięcia,
ponieważ dalsze ich pozostawanie stanowi zagrożenie dla życia i mienia, a w takich przypadkach ustawa o
ochronie przyrody pozwala na zniesienie formy ochrony przyrody w stosunku do drzew stanowiących pomniki
przyrody zarówno w świetle art. 40 ust. 2, który stanowi, że na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi
to zagrożenia dla ludzi lub mienia, drzewa stanowiące pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich
samoistnego, całkowitego rozpadu, jak i wyżej cytowanego art. 44 ust. 3, który zezwala na zniesienie formy
ochrony przyrody ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Id: 76FAE218-5B16-456A-8FB5-C1BDC45C6E51. Podpisany Strona 1




