
UCHWAŁA Nr XXXV/166114 


RADY GMINY GZY 


z dnia 11 czerwca 2014 


w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 37 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 

2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu pułtuskiego 
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008r., Nr 152, poz. 5335) dotyczącej konieczności zmiany 
parametrów drzew przy jednoczesnym wykonaniu nasadzeń zamiennych drzewami 

w tym samym gatunku w miejscu usuwanych drzew oraz zmiany numeru 
ewidencyjnego działki,na której znajduje się pomnik 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 (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późno zm.) oraz art. 44 ust.3, ust. 3a 
i ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 627) 
uchwala się, co następuje: 

§1. 

1. 	 Po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie zmienia 
się rozporządzenie Nr 37 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2008r. 
w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu pułtuskiego (Dz. Urz. 
Woj. Maz. z 2008r., Nr 152, poz. 5335) w części dotyczącej Lp. 3 załącznika do w/w 
rozporządzenia w ten sposób, że zmienia się: 
1) parametry drzew przy jednoczesnym wykonaniu nasadzenia zastępczego w tym 

samym gatunku i w miejscu usuwanego drzewa - kasztanowca białego (Aesculus 
hippocastanum) o ob. pnia 194 cm mierzonego na wysokości 130 cm od ziemi. 
Zmiana w Lp. 3 kol. 9 Obwód (cm) z 126 - 172 na 5 - 125 i 126 - 172 oraz kol. 12 
Inne z 67 sztuki aleja 4-rzędowa na 10 i 66 

2) parametry drzew przy jednoczesnym wykonaniu nasadzenia zastępczego w tym 
samym gatunku i w miejscu usuwanego drzewa - 4 szt. robinii akacjowej (Robinia 
pseudoacacia) o ob. pni 190 cm, 163 cm, 150 cm i 173 cm mierzonego na wysokości 
130 cm od ziemi. 
Zmiana w Lp. 3 kol. 9 Obwód (cm) z 38 - 144 na 3 - 37 i 38 - 144 oraz kol. 12 Inne 
z 73 sztuki aleja 4-rzędowa na 4 i 69 

3) numer ewidencyjny działki z 261/1 teren parku zabytkowego na 100 droga dojazdowa 
do terenu dawnego parku dworskiego 

Drzewa przeznaczone do wycinki posadowione są na działce oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 100 o pow. 0,27 ha położonej w obrębie geodezyjnym Skaszewo 
Włościańskie, gm. Gzy stanowiącej drogę gminną. Przedmiotowe drzewa zastępuje się 
1 sztuką gatunku kasztanowiec biały (Aesculus hippocastanum) w wieku około 5 lat, 
o ob. 5 cm i 4 sztukami robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia) w wieku około 5 lat, 
o ob. 3 cm . Drzewa zagrażają bezpieczeństwu ludzi i ich mieniu, są znacznie pochylone 
w kierunku wschodnim, mają pęknięcia w obrębie pni z objawami rozkładu. 



y 

2. Wykonanie nasadzenia zamiennego za drzewa wymienione w ust. 1 niniejszej uchwały, 

następuje z uwagi na utratę wartości przyrodniczej, ze względu na którą ustanowiono tę 

formę ochrony przyrody oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. 

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gzy. 

§3. 

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

Województwa Mazowieckiego. 

Bogusia Sokalski 
'OUC 468/ 

WICEP'lttEWODNIC 
RADY 



Uzasadnienie 

Aktem prawnym regulującym obecnie cele, zasady i formy ochrony przyrody w Polsce 
jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 627). 
Zgodnie z art. 44 ust. 3 i 4 wyżej cytowanej ustawy, 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. Zniesienia formy ochrony przyrody, dokonuje 
Rada Gminy w drodze uchwały, po uzgodnieniu przedmiotowego dokumentu z Regionalnym 
Dyrektorem Ochrony Środowiska. 

Drzewo gatunku Robinia akacjowa - o obwodzie pnia 190 cm, w miejscowości Skaszewo 
Włościańskie, rosnąca na działce nr 100 obręb nr 27 - Skaszewo Włościańskie, stanowiącej 
własność Gminy Gzy, Gzy 9, 06126 Gzy (KW OSlU/00045339/8); forma ochrony przyrody 
ustanowiona została Zarządzeniem nr 4/85 Wojewody Ciechanowskiego z dnia 29 marca 
1985r. w sprawie uznania za pomnik przyrody. Drzewo będące przedmiotem sprawy, rośnie 
na działce oznaczonej wg ewidencji gruntów jako dr - droga. Drzewo straciło swoją wartość 
przyrodniczą z powodu posusze w konarach oraz pęknięć w obrębie pnia z objawami 
rozkładu. Drzewo pochylone w kierunku terenu Szkoły Podstawowej w Skaszewie 
Włościańskim. Zagraża bezpieczeństwu ludzi i ich mieniu. 

Drzewo gatunku Robinia akacjowa - o obwodzie pnia 163 cm, w miejscowości Skaszewo 
Włościańskie, rosnący na działce nr 100 obręb nr 27 - Skaszewo Włościańskie, stanowiącej 
własność Gminy Gzy, Gzy 9, 06126 Gzy (KW OSlU/00045339/8); forma ochrony przyrody 
ustanowiona została Zarządzeniem nr 4/85 Wojewody Ciechanowskiego z dnia 29 marca 
1985r. w sprawie uznania za pomnik przyrody. Drzewo będące przedmiotem sprawy, rośnie 
na działce oznaczonej wg ewidencji gruntów jako dr - droga. Drzewo straciło swoją wartość 
przyrodniczą z powodu znacznych ubytków w obrębie pnia i konarów. Drzewo pochylone 
w kierunku terenu Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim. Zagraża bezpieczeństwu 
ludzi i ich mieniu. 

Drzewo gatunku Robinia akacjowa - o obwodzie pnia 150 cm, w miejscowości Skaszewo 
Włościańskie, rosnący na działce nr 100 obręb nr 27 - Skaszewo Włościańskie, stanowiącej 
własność Gminy Gzy, Gzy 9, 06126 Gzy (KW OSlU/00045339/8); forma ochrony przyrody 
ustanowiona została Zarządzeniem nr 4/85 Wojewody Ciechanowskiego z dnia 29 marca 
1985r. w sprawie uznania za pomnik przyrody. Drzewo będące przedmiotem sprawy, rośnie 
na działce oznaczonej wg ewidencji gruntów jako dr - droga. Drzewo straciło swoją wartość 
przyrodniczą z powodu znacznych ubytków w obrębie pnia i konarów. Drzewo pochylone 
w kierunku terenu Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim. Zagraża bezpieczeństwu 
ludzi i ich mieniu. 

Drzewo gatunku Robinia akacjowa - o obwodzie pnia 173 cm, w miejscowości Skaszewo 
Włościańskie, rosnący na działce nr 100 obręb nr 27 - Skaszewo Włościańskie, stanowiącej 



WICEP1lZEWODNICZ 

własność Gminy Gzy, Gzy 9, 06126 Gzy (KW OSlU/00045339/8); forma ochrony przyrody 

ustanowiona została Zarządzeniem nr 4/85 Wojewody Ciechanowskiego z dnia 29 marca 

1985r. w sprawie uznania za pomnik przyrody. Drzewo będące przedmiotem sprawy, rośnie 

na działce oznaczonej wg ewidencji gruntów jako dr - droga. Drzewo straciło swoją wartość 

przyrodniczą z powodu znacznych ubytków w obrębie pnia i konarów. Drzewo pochylone 

w kierunku terenu Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim. 

Zagraża bezpieczeństwu ludzi i ich mieniu. 

Drzewo gatunku Kasztanowiec biały - o obwodzie pnia 194 cm, w miejscowości Skaszewo 

Włościańskie, rosnący na działce nr 100 obręb nr 27 - Skaszewo Włościańskie, stanowiącej 

własność Gminy Gzy, Gzy 9, 06126 Gzy (KW OSlU/00045339/8); forma ochrony przyrody 

ustanowiona została Zarządzeniem nr 4/85 Wojewody Ciechanowskiego z dnia 29 marca 

1985r. w sprawie uznania za pomnik przyrody. Drzewo będące przedmiotem sprawy, rośnie 

na działce oznaczonej wg ewidencji gruntów jako dr - droga. Drzewo straciło swoją wartość 

przyrodniczą z powodu złamania się głównego pnia drzewa. Ponadto wewnątrz pnia 

widoczna jest próchnica drzewa. Drzewo znajduje się przy terenie Szkoły Podstawowej 

w Skaszewie Włościańskim. Zagraża bezpieczeństwu ludzi i ich mieniu. 

Mając na uwadze powyższe ustalono, że występują przesłanki do zniesienia formy 

ochrony przyrody z pomnika przyrody opisanego w § 1 niniejszej uchwały, zgodnie 

z zapisami art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 

z 2013r.,poz. 627). 

y 

RADY 




