
Projekt

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

RADY MIASTA GDYNI

z dnia .............................. 2016 r.

w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 44 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1651, ze zm.1)), w uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 
Środowiska w Gdańsku, Rada Miasta Gdyni uchwala co następuje:

§ 1. Znosi się pomnik przyrody ustanowiony dla kasztanowca pospolitego o obwodzie pnia 250 cm   
usytuowanego na działce nr 1313 obręb 0022 Orłowo położonej w ul. Kasztanowej w Gdyni (archiwalny nr 
działki 558/64 KM 75 GD), stanowiącego element grupowego pomnika przyrody ustanowionego uchwałą 
nr XXVII/963/2001 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie uznania za  pomniki przyrody.

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

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska

1) ¹ Dz. U. z 2014r., poz. 926, Dz. U. z 2015r., poz. 1045, Dz. U. z 2016r., poz. 422  i  M. P. z 2015r., poz. 1064
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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 45 kasztanowców białych rosnących w 
ul. Kasztanowej w Gdyni Orłowie, której elementem jest kasztanowiec biały (pospolity) o obwodzie pnia 
250cm.

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 2016 r., poz. 1651, ze zm.). 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 trzech drzew usytuowanych w pasie drogowym drogi publicznej – ul. Kasztanowej, 
jest zdjęcie ochrony pomnikowej z kasztanowca pospolitego  o obwodzie pnia 250cm usytuowanego na działce 
nr 1313 obręb 0022 Orłowo, na wysokości nieruchomości położonej przy ul. Kasztanowej 4.

Kasztanowiec ten zlokalizowany jest w pasie zieleni  pomiędzy jezdnią a chodnikiem ul. Kasztanowej. 
Drzewo to stanowi element zieleni wysokiej usytuowanej w obrębie ww. ulicy. Kasztanowiec ten o wysokości 
ok. 18m jest w złym stanie zdrowotnym. W jego koronie stwierdzono ok. 90% posuszu, na jego pniu zaś dwa 
podłużne pęknięcia o długości 50cm i 30cm. Znajdują się one w miejscach gdzie odbijają pąki śpiące. Ponadto 
na pniu tego drzewa od strony jezdni występują ubytki wgłębne o wymiarach 20cmx5cm i 30cmx40cm. 
Z uwagi na duże ryzyko wywrócenia się tego drzewa stwarza ono zagrożenie dla użytkowników drogi 
publicznej – ul. Kasztanowej. Powyższe stanowisko znajduje odzwierciedlenie w piśmie nr 
SMO.6131.45.2014.JW Biura Ogrodnika Miasta z dnia 12.02.2015r.

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 pismem nr RDOŚ-GD-PNII.623.8.2016.EK.1 z dnia 29.04.2016r. uzgodnił projekt uchwały 
w sprawie zniesienia ochrony pomnikowej kasztanowca pospolitego.

W odniesieniu do ww. kasztanowca pospolitego zniesienie ochrony pomnikowej jest uzasadnione, 
ponieważ zagraża on bezpieczeństwu publicznemu. Usunięte drzewo zostanie zastąpione nowymi nasadzeniami 
tego samego gatunku.
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