
 
UCHWAŁA Nr XXXI/166/10  

RADY GMINY GZY 
z dnia 30 września 2010 rok 

 
zmieniająca rozporządzenie Nr 36 Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody połoŜonych na terenie powiatu pułtuskiego. 
 
Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 1 i 14, art. 18 ust. 2 pkt  15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,  
z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie 
przyrody (tekst jednolity  Dz. U z 2009r., Nr 151, poz.1220,z późn. zm.) po uzyskaniu opinii 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. 

 
W załączniku do rozporządzenia Nr 36 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia  
2008 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody połoŜonych na terenie powiatu 
pułtuskiego ( Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 152, poz. 5334) wprowadza się 
następujące zmiany : liczbę porządkową 1 skreśla się. 
 

§ 2. 
 
Zmiana załącznika w sposób określony w §1 powoduje zniesienie ochrony jesiona 
wyniosłego zlokalizowanego na terenie cmentarza kościelnego Parafii Rzymsko-Katolickiej 
w Gzach, ze względu na utratę wartości przyrodniczej i zapewnienie bezpieczeństwa 
powszechnego. 
 

§ 3. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gzy. 
 

§ 4. 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  
 
 
 
 
 
       PRZEWODNICZĄCA 

RADY GMINY GZY 
Marianna Filipowicz  

 
 
    
 



 
 

U Z A S A D N I E N I E 
 

Zgodnie z art. 44 ust. 3 i 4  ustawy   z dnia  16 kwietnia  2004r. o ochronie przyrody  (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220)  zniesienie formy ochrony przyrody następuje w drodze uchwały 
rady gminy.  Zniesienie  ochrony moŜe nastąpić 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. 

        Pomnik przyrody  - jesion wyniosły dwupniowy (łac. Fraxinus Excelsior)  o obwodzie 
pni 250 cm i 203 cm (obecne wymiary 320 cm i 250 cm) został ustanowiony  Orzeczeniem  
Nr 631 Wojewody Warszawskiego z dnia 17 marca 1975 r. ogłoszonym w Dzienniku 
Urzędowym WRN w Warszawie  Nr 4, poz. 74 z dnia 5 kwietnia 1976r.        

        Parafia Rzymskokatolicka św. Walentego w Gzach reprezentowana przez proboszcza  
ks. Cezarego Olzackiego wystąpiła do Wójta Gminy Gzy z  wnioskiem z dnia 16.08.2010r.  
o wydanie zezwolenia na usuniecie 3 szt. drzew w tym w/w pomnika przyrody składającego 
się z dwupniowego jesiona wyniosłego. Pomnik został uszkodzony w czasie burzy w dniu 
15.08.2010r. 

Podczas oględzin przeprowadzonych w dniu 18.08.2010r, ustalono, iŜ wymieniony 
pomnik przyrody to drzewo uszkodzone przez wiatr, jeden z pni przewrócony na ziemię drugi 
zaś znacznie nachylony w stronę przykościelnego parkanu ustanowionego jako zabytek. 
Drzewo ma uszkodzony system korzeniowy. Taki stan zdrowotny i techniczny drzewa 
stwarza zagroŜenie bezpieczeństwa ludzi i mienia. (załączniki graficzne – 3 szt.) 

W odniesieniu do ww. drzewa zniesienie ochrony wynikającej z nadania statusu 
pomnika przyrody jest uzasadnione, poniewaŜ straciło one swoje walory jako pomniki 
przyrody, a podejmowanie prac leczniczo – pielęgnacyjnych byłoby z punktu widzenia 
przyrodniczego i finansowego niecelowe. 

         Pomnik przyrody podlega ochronie prawnej. Uzyskanie zgody na wycinkę chronionego 
drzewa, a tym samym usunięcie powodowanego przez te drzewa zagroŜenia wiąŜe się  
z koniecznością zniesienia ochrony drzew jako pomników przyrody.  

         

 


