
UCHWAŁA NR ..............................

RADY MIASTA GDYNI

z dnia .............................. 2014 r.

w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomniki 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.1)) oraz art. 44 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.2)), w uzgodnieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Gdańsku Rada Miasta Gdyni uchwala co następuje: 

§ 1. Znosi się pomniki przyrody ustanowione dla lipy drobnolistnej o obwodzie pnia 268 cm  
usytuowanej na działce nr 341, KM 81 obręb Gdynia (na wysokości nieruchomości położonej przy 
ul. Miodowej 16) oraz dla klonu pospolitego o obwodzie pnia 220 cm usytuowanego na działce nr 220, KM 
81 na wysokości nieruchomości położonej przy ul. Miodowej 17, stanowiących element grupowego pomnika 
przyrody uznanego uchwałą nr XXVII/963/2001 r. Rady Miasta Gdyni z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie 
uznania za grupowy pomnik przyrody alei złożonej z 20 lip drobnolistnych i 7 klonów pospolitych rosnących 
przy ul. Miodowej w Gdyni Orłowie. 

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

Przewodniczący Rady Miasta:
S. Szwabski

1) Dz. U. z 2013 r., poz. 645, Dz. U. z 2013 r., poz. 1318 
2) Dz. U. z 2013 r., poz. 628, Dz. U. z 2013 r., poz. 842, M. P. z 2013 r., poz. 835
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UZASADNIENIE

Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXVII/963/2001 z dnia 28 lutego 2001 r.  w sprawie uznania za 
grupowy pomnik przyrody ochroną pomnikową została objęta aleja złożona z 20 lip drobnolistnych i 7 klonów 
pospolitych rosnących przy ul. Miodowej w Gdyni Orłowie (obecnie 18 lip oraz 6 klonów), której elementami 
są: lipa drobnolistna o obwodzie pnia 268 cm usytuowana na działce nr 341, KM 81 obręb Gdynia oraz klon 
pospolity usytuowany na działce nr 220, KM 81 obręb Gdynia. 

 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 2013 r., poz. 627). Pomniki przyrody, w świetle 
przepisów ww. ustawy, podlegają ochronie prawnej. Zgodnie z art. 44 ust. 4 i ust. 3 ww. 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 dokonuje Rada Gminy w drodze uchwały, w oparciu 
o uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Uzyskanie zgody na usunięcie chronionego, 
a tym samym zlikwidowanie powodowanego przez to drzewo zagrożenia wiąże się z koniecznością zniesienia 
ochrony pomnikowej z drzewa. 

 Celem niniejszej uchwały, w związku z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni o wydanie 
zezwolenia na usunięcie dwóch, ww. drzew usytuowanych w pasie drogowym drogi publicznej – ul. Miodowej, 
jest zdjęcie ochrony pomnikowej z lipy drobnolistnej usytuowanej na działce nr 341, KM 81 obręb Gdynia, na 
wysokości nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Miodowej 16 stanowiącej teren Przedszkola nr 5 oraz 
z klonu pospolitego usytuowanego na działce nr 220, KM 81 obręb Gdynia, w sąsiedztwie nieruchomości 
zlokalizowanej przy ul. Miodowej 17. 

 Lipa zlokalizowana jest w pasie zieleni pomiędzy jezdnią ul. Miodowej a terenem przedszkola 
samorządowego, natomiast klon pospolity usytuowany jest w pasie zieleni pomiędzy jezdnią a chodnikiem 
ul. Miodowej. Drzewa stanowią element zieleni wysokiej ww. ulicy. Lipa i klon są całkowicie obumarłe 
z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości. Ich stan zdrowotny i techniczny stwarza zagrożenie dla 
użytkowników drogi publicznej – ul. Miodowej. Ponadto lipa zagraża bezpieczeństwu dzieci korzystających 
z ogrodu przy Przedszkolu nr 5 zlokalizowanym przy ul. Miodowej 16. 

 Zgodnie z opinią nr SMO.6131.87.2011.HNP Biura Ogrodnika Miasta z dnia 12.02.2014 r. lipa i klon 
są drzewami martwymi. W oparciu o analizę stanu zdrowotnego i technicznego drzewa wykonaną w oparciu 
o metodę dr E. Rosłon-Szeryńskiej drzewa uznano za egzemplarze o istotnym zagrożeniu 
złamaniem/wywrotem. Z uwagi na powyższe oraz ze względu stan drzew (obumarcie) oraz ich lokalizację 
w pasie  drogowym drogi publicznej – ul. Miodowej, w sąsiedztwie nieruchomości stanowiącej teren 
ww. przedszkola samorządowego,  lipa stanowi zagrożenie bezpieczeństwa  powszechnego. 

 Ponieważ, zgodnie z art. 44 ust 3a ustawy o ochronie przyrody, projekty uchwał o ustanowieniu 
pomnika przyrody oraz o zniesieniu ochrony pomnikowej wymagają uzgodnienia z regionalnym dyrektorem 
ochrony środowiska, wystąpiono do ww. organu ze stosownym wnioskiem. Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Gdańsku uzgodnił pismem z dnia 18.03.2014 r. nr RDOŚ-Gd-PNII.623.7.2014.EK.1 projekt 
uchwały w sprawie zniesienia ochrony pomnikowej lipy drobnolistnej oraz klonu pospolitego. 

 W odniesieniu do ww. drzew zniesienie ochrony pomnikowej jest uzasadnione, ponieważ zagrażają one 
bezpieczeństwu publicznemu. Podjęcie przedmiotowej uchwały zmniejszy liczbę drzew objętych ochroną 
pomnikową w Gminie Miasta Gdynia o dwie sztuki. Usunięte drzewa zostaną jednak zastąpione nowymi 
nasadzeniami tych samych gatunków. Powyższa zmiana nie spowoduje żadnych skutków społecznych 
i gospodarczych.
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