
Projekt 
 
z dnia  8 lutego 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

 
RADY MIASTA ZAKOPANE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z obumarłych i zagrażających drzew - pomników 
przyrody zlokalizowanych na terenie miasta Zakopane 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2021r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 i ust. 4  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 
przyrody (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1098 ze zm.), Rada Miasta Zakopane, po uzgodnieniu z Regionalnym 
Dyrektorem Ochrony Środowiska, uchwala co następuje: 

§ 1.  
Znosi się formę ochrony przyrody z 8 szt. drzew - pomników przyrody, w tym 7 szt. drzew – 

pomników przyrody zlokalizowanych na obszarze pomnika przyrody 'Las Chałubińskich' - nr rej. woj. 
121701-007, utworzonego na podstawie uchwały nr XXIV/289/2020 Rady Miasta Zakopane z dnia 
22 października 2020r. (Dz. U. Woj. Małop. z 2020r., poz. 6557) i 1 szt. drzewa - pomnika przyrody 
wchodzącego w skład alei pomnikowej 'Aleja drzew-Kuźnice' - nr rej. woj. 121701-004, utworzonego 
na podstawie uchwały nr XXXI/401/2021 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 czerwca 2021r. (Dz. Urz. 
Woj. Małop. z 8 lipca 2021r., poz. 4058), wskazanych w załączniku nr 1 do uchwały. 

§ 2.  
Zniesienie formy ochrony przyrody z 8 szt. drzew – pomników przyrody wymienionych 

w załączniku nr 1 do uchwały następuje z uwagi na utratę wartości przyrodniczych i zapewnienie 
bezpieczeństwa powszechnego. 

§ 3.  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane. 

§ 4.  
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.  
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L.p. Nazwa pomnika 

 
Lokalizacja 
(dz. ew. nr 

obręb) 

Nazwa 
gatunkowa 

[nazwa 
polska] 
[nazwa 

łacińska] 

Obwód 
pnia* 
[cm] 

Wys. 
[m] 

 
 

Ocena 
wizualna 

Zakres prac  

1. 

‘Las  Chałubińskich’ -   
nr rej. woj. 121701-007, 
utworzony na podstawie 
uchwały nr XXIV/289/2020 
Rady Miasta Zakopane  
z dnia 22 października 2020r. 
(Dz. U. Woj. Małop. z 2020r., 
poz. 6557) 
 

dz. ew. nr 305/1 
i 302 obr. 12  

przy 
skrzyżowaniu 

ulic: 
Zamoyskiego  

i Chałubińskiego  

świerk 
pospolity 

Picea abies 
102 25 

drzewo 
obumarłe 

zniesienie formy ochrony 
przyrody z drzewa pomnikowego, 
które utraciło wartości 
przyrodnicze, usunięcie drzewa 
wraz z pozostawieniem 25% masy 
drzewnej na obszarze pomnika 
przyrody 

2. 
świerk 

pospolity 
Picea abies 

212 27 
drzewo 

obumarłe 

zniesienie formy ochrony 
przyrody z drzewa pomnikowego, 
które utraciło wartości 
przyrodnicze, usunięcie drzewa 
wraz z pozostawieniem 25% masy 
drzewnej na obszarze pomnika 
przyrody 

3. 
świerk 

pospolity 
Picea abies 

99 18 
drzewo 

obumarłe 

zniesienie formy ochrony 
przyrody z drzewa pomnikowego, 
które utraciło wartości 
przyrodnicze, usunięcie drzewa 
wraz z pozostawieniem 25% masy 
drzewnej na obszarze pomnika 
przyrody 

4. 
świerk 

pospolity 
Picea abies 

131 28 
drzewo 

obumarłe 

zniesienie formy ochrony 
przyrody z drzewa pomnikowego, 
które utraciło wartości 

Załącznik do uchwały

Rady Miasta Zakopane

z dnia .................... 2022 r.

Załącznik Nr 1
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  * Obwód pnia drzewa mierzony na 1,3m wysokości od poziomu gruntu

przyrodnicze, usunięcie drzewa 
wraz z pozostawieniem 25% masy 
drzewnej na obszarze pomnika 
przyrody 

5. 
świerk 

pospolity 
Picea abies 

119 28 
drzewo 

obumarłe 

zniesienie formy ochrony 
przyrody z drzewa pomnikowego, 
które utraciło wartości 
przyrodnicze, usunięcie drzewa 
wraz z pozostawieniem 25% masy 
drzewnej na obszarze pomnika 
przyrody 

6. 
świerk 

pospolity 
Picea abies 

184 30 
drzewo 

obumarłe 

zniesienie formy ochrony 
przyrody z drzewa pomnikowego, 
które utraciło wartości 
przyrodnicze, usunięcie drzewa 
wraz z pozostawieniem 25% masy 
drzewnej na obszarze pomnika 
przyrody 

7. 
buk pospolity 

Fagus sylvatica 
127 16 

drzewo w 
złym stanie 

zdrowotnym 

zniesienie formy ochrony 
przyrody z drzewa pomnikowego, 
które utraciło wartości 
przyrodnicze, usunięcie drzewa 
wraz z pozostawieniem 25% masy 
drzewnej na obszarze pomnika 
przyrody 

8. 

‘Aleja drzew-Kuźnice’ – 
utworzony uchwałą nr 
XXXI/401/2021 Rady Miasta 
Zakopane z dnia 30 czerwca 
2021r. (Dz. Urz. Woj. Małop.  
z 8 lipca 2021r., poz. 4058) 

dz. ew. nr 23/1 
obr. 169  
przy ul. 

Przewodników 
Tatrzańskich  

 

jesion wyniosły 
Fraxinus 
excelsior 

227 27 
drzewo w 

złym stanie 
zdrowotnym 

zniesienie formy ochrony 
przyrody z drzewa pomnikowego, 
które utraciło wartości 
przyrodnicze, usunięcie drzewa 
wraz z frezowaniem pnia 
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Uzasadnienie 

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 44 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.), zgodnie z którym 
zniesienia formy ochrony przyrody dokonuje rada gminy w drodze uchwały. Projekt uchwały 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.  
 Na podstawie oceny wizualnej drzew pomnikowych i wyników ekspertyzy dendrologicznej z 25 
listopada 2021r., zachodzi konieczność zniesienia formy ochrony przyrody z 8 szt. drzew pomnikowych 
obumarłych i będących w złym stanie zdrowotnym, ze względu na ich utratę wartości przyrodniczych 
i zagrożenie jakie stanowią dla bezpieczeństwa powszechnego. 

Biorąc powyższe fakty pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione. Projekt 
uchwały został uzgodniony przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie pismem z dnia 
13 stycznia 2022r., znak: OP.623.34.2021.TC. 
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