
UCHWAŁA NR XII/108/2019
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 44 ust. 3, 3a, 3b i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. 
z 2018 poz. 1614), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie, uchwala się, co 
następuje:

§ 1. 

Pozbawia się statusu pomnika przyrody drzewa: dąb szypułkowy „Bolek” rosnący w miejscowości Leonów, gm. 
Kałuszyn na działce o numerze ewidencyjnym 225 o obwodzie na wysokości 130 cm 500cm, wysokości ok. 28m 
ustanowionym jako pomnik przyrody Uchwałą Rady Miejskiej w Kałuszynie Nr III/12/06 Rady Miejskiej 
w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2006 roku (Dz. Urz. WMaz. Nr 31, poz. 608), w/w drzewo posiada wypróchniały 
pień wskutek czego jeden z konarów odłamał się na znajdująca się obok altankę zagrażając bezpieczeństwu ludzi 
i mienia.

§ 2. 

Pozbawienie statusu pomnika przyrody drzewa o którym mowa w §1 następuje z uwagi na jego zły stan zdrowotny 
stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Bogusław Michalczyk
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Uzasadnienie

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614), zgodnie z którym zniesienie formy ochrony
przyrody dokonuje rada miejska w drodze uchwały. Projekt wymaga uzgodnienia z właściwym regionalnym
dyrektorem ochrony środowiska. Zniesienie formy ochrony przyrody następuje w razie utraty wartości
przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody lub w razie konieczności realizacji
inwestycji celu publicznego lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

Ze względu na to, że potężny konar dębu spadł na altankę znajdującą się w bliskiej odległości od drzewa
drzewo to zagraża bezpieczeństwu ludzi i mienia znajdujących się w bliskiej odległości od drzewa. Drzewo to
posiada spróchniały pień i w każdej chwili kolejne konary mogą się samoczynnie odłamać wywołując kolejne
szkody.

W wyniku przeprowadzonych oględzin drzewa będącego pomnikiem przyrody stwierdzono, ze drzewo ze
względu na zły stan zdrowotny zagraża bezpieczeństwu ludzi i mienia znajdujących się na działce oraz w skutek
odłamania się konaru utracił wartości przyrodnicze i krajobrazowe dlatego konieczne jest więc zniesienie z nich
ochrony pomnikowej.

Zgodnie z art. 44 ust. 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. z 2018 poz. 1614),
projekt uchwały w powyższej kwestii winien być z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
w Warszawie.

W dniu 07.10.2019 r. został wysłany projekt uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody wraz
z opinią dendrologiczną do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, zgodnie z  art. 44 ust. 3b ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. z 2018 poz. 1614), brak przedstawienia stanowiska
w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały, jest uważane za uzgodnienie projektu.

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie przez Radę Miejską w Kałuszynie uchwały w sprawie zniesienia
formy ochrony przyrody ww. drzewa jest uzasadnione.
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