
UCHWAŁA NR XXXVI/242/18
RADY GMINY BARTNICZKA

z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zniesienia formy ochrony z jednego drzewa uznanego za pomnik przyrody.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 994 z późn. zm.1)) oraz art. 44 ust. 3, ust. 3a i ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1614), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, 
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Znosi się formę ochrony z jednego drzewa uznanego za pomnik przyrody, z gatunku  lipa drobnolistna 
(Tilia cordata), o obwodzie pnia 413 cm, wchodzącego w skład sześciu drzew rosnących na terenie parku 
dworskiego w Gutowie (dz. nr 90/2), wymienionych w § 1 pkt 5 uchwały Nr XXIV/123/13 Rady Gminy 
Bartniczka z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. z 2013 
roku poz. 1007), obecnie czterech drzew rosnących na terenie parku, gdyż uchwałą Nr IX/48/15 Rady Gminy 
Bartniczka z dnia 14 października 2015 r. w sprawie zniesienia formy ochrony zdwóch drzew uznanych za pomniki 
przyrody  (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. z 2015 roku poz. 3170) , zniesiono formę ochrony i zostały one usunięte.

2. Zniesienie formy ochrony przyrody z drzewa, o którym mowa w ust. 1 następuje z uwagi na utratę wartości 
przyrodniczych, oraz zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego, gdyż zły stan zdrowotny drzewa powoduje 
zagrożenie dla życia i mienia.

3. Mapa przedstawiająca usytuowanie drzewa, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik  do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko – Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Walczak

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349                 
i poz. 1432.
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Załącznik do uchwały Nr XXXVI/242/18

Rady Gminy Bartniczka

z dnia 28 września 2018 r.
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Uzasadnienie

Aktem prawnym regulującym cele, zasady i formy ochrony jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614).

Zgodnie z art. 44 ust. 3, 3a i 4 w/wym ustawy zniesienie formy ochrony przyrody następuje w razie utraty
wartości przyrodniczych, ze względu na które została ustanowiona forma ochrony przyrody, lub zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego. Zniesienie formy ochrony przyrody dokonuje Rada Gminy w drodze uchwały,
w oparciu o uzgodnienia z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

Pomniki przyrody podlegają ochronie prawnej. Uzyskanie zgody na usunięcie chronionego drzewa, a tym
samym usunięcie powodowanego przez to drzewo zagrożenia, wiąże się z koniecznością zniesienia ochrony
pomnikowej z drzewa.

Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu zdjęcie ochrony pomnikowej z jednego drzewa, wchodzącego
obecnie w skład czterech drzew rosnących na terenie parku dworskiego w Gutowie – przy budynku
mieszkalnym – pałacu, wpisanym do gminnego rejestru ewidencji zabytków, usytuowanym na działce nr 90/2,
stanowiącej własność Gminy, tj.: lipa drobnolistna (Tilia cordata), o obwodzie pnia 413 cm . Forma ochrony
przyrody ustanowiona została uchwałą Nr XXIV/123/13 Rady Gminy Bartniczka z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom. z 2013 r., poz. 1007).
Uchwałą Nr IX/48/15 Rady Gminy Bartniczka z dnia 14 października 2015 r., w sprawie zniesienia formy
ochrony z dwóch drzew uznanych za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2015 r., poz. 3170),
została zniesiona forma ochrony z dwóch drzew uznanych za pomniki przyrody.

Stan zdrowotny w/w drzewa jest zły. Drzewo jest chore, częściowo suche, z widoczną próchnicą w pniu i w
miejscach odłamanych konarów, pień jest pęknięty, grozi rozłamaniem.

Wysokość drzewa i wielkość korony, przy takim stanie zdrowotnym drzewa grozi złamaniem, odłamaniem,
rozłamaniem. Stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla życia i mienia. Drzewo utraciło wartości przyrodnicze,
dla których zostało objęte ochroną prawną. Ponadto obok przedmiotowego drzewa jest plac zabaw, pałac, a z
drugiej strony (za ogrodzeniem) – droga powiatowa i za drogą budynki mieszkalne (zabudowa zwarta).

W odniesieniu do w/w drzewa zniesienie formy ochrony pomnikowej jest uzasadnione, ponieważ straciło
ono swoje walory jako pomnik przyrody, a podejmowanie prac pielęgnacyjnych byłoby z punku widzenia
przyrodniczego i finansowego niecelowe.

Zgodnie z art. 44 ust. 3a ustawy o ochronie przyrody, projekt uchwały został uzgodniony postanowieniem
znak; WOP.623.39.2018.KM, z dnia 26 września 2018 r. z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy. mając powyższe na uwadze, spełnione zostały przesłanki prawne do podjęcia niniejszej
uchwały.

Pilna konieczność wyeliminowania zagrożenia, z uwagi na zły stan zdrowotny drzewa, przemawia za jego
usunięciem. Usunięcie drzewa wymaga pozbawienia go statusu pomnika przyrody przez Radę Gminy
Bartniczka.

W świetle obowiązujących przepisów, obumarłe i zniszczone w jakikolwiek sposób pomniki przyrody, muszą
być wykreślone z wojewódzkiego bądź gminnego rejestru pomników przyrody, a przepisy ochronne ich
dotyczące, zdjęte na mocy rozporządzenia wojewody lub uchwały rady gminy.
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