
Projekt

z dnia  23 sierpnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA ZAKOPANE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie pomnika przyrody - grupy drzew zlokalizowanego na terenie Gminy Miasto Zakopane

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2019r. poz. 506) oraz art. 44 ust. 3, ust. 4 i art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody 
(t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1614 z późn. zm.), Rada Miasta Zakopane uchwala co następuje:

§ 1. Znosi się formę ochrony przyrody z 1 szt. drzewa – pomnika przyrody wchodzącego w skład pomnika 
przyrody - grupy drzew zlokalizowanego na terenie Gminy Miasto Zakopane, wskazanego 
w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Uzgadnia się pozytywnie prace wykonywane na potrzeby ochrony przyrody, polegające na pracach 
pielęgnacyjnych 4 szt. drzew – pomników przyrody, tworzących pomnik przyrody - grupę drzew 
zlokalizowany na terenie Gminy Miasto Zakopane, których zakres określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Zniesienie formy ochrony przyrody z 1 szt. drzewa – pomnika przyrody wymienionego
w załączniku nr 1 do uchwały następuje z uwagi na utratę wartości przyrodniczych i zapewnienie 
bezpieczeństwa powszechnego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.
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       OZNACZENIA: 
      *  obwód pnia drzewa pomnikowego mierzony na wysokości 130 cm od gruntu 

L.p. 

 
Nazwa pomnika 
Akt utworzenia 

 
Lokalizacja 

(dz. ew. nr obręb) 
Nr 

inw. 

Nazwa 
gatunkowa 

[nazwa polska] 
[nazwa łacińska] 

Obwód 
pnia* 
[cm] 

Wys. 
[m] 

Stan 
zdrowotny 

 

 
Zakres prac pielęgnacyjnych 

1. 

grupa drzew  –  
nr rej. woj. 121701-006 

Dec. RZL-op-
7140/10/83 

Woj. Nowosad. 
z dn. 24.09.1983r. 

ul. Mrowce 5 
dz. ew. nr 3 

obr. 83 

1 
klon jawor 
Acer pseudoplatanus 

180 19,5 średni 

zniesienie formy ochrony przyrody  
z drzewa – pomnika przyrody,  
które utraciło wartości 
przyrodnicze, celem zapewnienia 
bezpieczeństwa powszechnego  

2. 2 
klon jawor 
Acer pseudoplatanus 

217 23,5 słaby 

wykonanie cięć sanitarnych 
ukierunkowanych na usunięcie 
martwych oraz niebezpiecznych 
gałęzi, a także przeprowadzenie 
cięć korekcyjnych celem poprawy 
statyki i zwiększenia 
bezpieczeństwa 

3. 3 
dąb szypułkowy 
Quercus robur 253 16,5 średni 

wykonanie cięć sanitarnych 
ukierunkowanych na usunięcie 
martwych oraz niebezpiecznych 
gałęzi. Przeprowadzenie cięć 
korekcyjnych połączonych z 
redukcyjnymi w celu skrócenia 
wygonionych konarów oraz 
poprawieniu sylwetki korony. 

4. 4 
dąb szypułkowy 
Quercus robur 

293 27,5 dobry 

wykonanie cięć sanitarnych 
ukierunkowanych na usunięcie 
martwych oraz niebezpiecznych 
gałęzi. 

5. 5 
dąb szypułkowy 
Quercus robur 

229 20 słaby 

wykonanie cięć sanitarnych 
ukierunkowanych na usunięcie 
martwych oraz niebezpiecznych 
gałęzi. 

Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Zakopane

z dnia .................... 2019 r.

Załącznik Nr 1
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Uzasadnienie

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowią artykuły: art. 44 ust. 3, ust. 4 oraz
art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zgodnie z którymi zniesienia formy
ochrony przyrody i uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dokonuje rada gminy
w drodze uchwały. Projekt uchwały w kwestii dot. zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa - pomnika
przyrody wymaga uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Zniesienie formy
ochrony przyrody następuje w razie utraty wartości przyrodniczych i krajobrazowych, ze względu na które
ustanowiono formę ochrony przyrody lub dla zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. Rada gminy
uzgadnia prace wykonywane na potrzeby ochrony przyrody niezależnie
od tego kto jest właścicielem terenu, na którym rosną pomniki przyrody. Na zlecenie Gminy Miasto Zakopane
firma Taxus Arbor Sp. z o. o. Sp. k. przeprowadziła szczegółowe badanie dendrologiczne 5 szt. drzew –
pomników przyrody wchodzących w skład pomnika przyrody grupy drzew - utworzonego na podstawie Dec.
RZL-op-7140/10/83 Woj. Nowosad. z dn. 24.09.1983r., zlokalizowanego przy
ul. Mrowce 5 w Zakopanem. Ekspertyza dendrologiczna z dnia 08.10.2018r. wykazała konieczność usunięcia
1 szt. drzewa – pomnika przyrody i przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych 4 szt. drzew – pomników przyrody
tworzących grupę drzew. Zniesienie formy ochrony przyrody z 1 szt. drzewa – pomnika przyrody przyczyni się
do zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego w otoczeniu pomnika przyrody poprzez usunięcie zagrożenia
jakie stanowi. Uchwała została uzgodniona Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Krakowie z dnia 14 czerwca 2019r. znak: OP-I.623.22.2019.TC. Biorąc powyższe fakty pod uwagę, podjęcie
niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.
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