
UCHWAŁA NR XXVI/200/12
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/114/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2011 r. dotyczącej 
realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 45 ust. 1 i ust.2 pkt 2 w związku z art. 44 ust. 1 i ust. 2 ustawy o ochronie 
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) 

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się § 1, który otrzymuje następujące brzmienie: 

1. Uzgadnia się realizację inwestycji celu publicznego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez 
modernizację drogi nr 1931G na odcinku Strzelnica-Strzelecka w Kościerzynie” planowanego w bezpośrednim 
sąsiedztwie grupy drzew rosnących wzdłuż ulicy Strzeleckiej i Strzelnica uznanych jako pomnik przyrody 
o zwyczajowej nazwie „Zabytkowa Aleja Jaworowa”, na warunkach określonych w załączniku nr 1 do uchwały. 
Inwestycja obejmuje przebudowę ulic Strzeleckiej i Strzelnica wraz z przebudową infrastruktury technicznej. 

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kościerzyna. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna 

Piotr Słomiński

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: QQZNB-OXXAO-OSNMX-VEAKV-GFCHG. Podpisany Strona 1



Załącznik do Uchwały Nr XXVI/200/12

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 28 marca 2012 r.

Szczegółowe warunki realizacji inwestycji pn:„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez 
modernizację drogi nr 1931G na odcinku Strzelnica-Strzelecka w Kościerzynie” w odniesieniu do pomnika 

przyrody 

1) W zasięgu strefy ochronnej pomnika przyrody wykop należy wykonać ręcznie, bez uszkadzania korzeni. 

2) W zasięgu strefy oddziaływania na pomnik przyrody wszystkie prace budowlane będą wykonywane w sposób 
nie powodujący istotnych zmian istniejącego poziomu terenu, bez zmian poziomu wód gruntowych, bez 
ingerencji w system korzeniowy drzewa, z zachowaniem szczególnej ostrożności przy pracach 

3) Podczas prowadzenia robót ziemnych, odkryte korzenie drzew stanowiących pomnik przyrody należy 
odpowiednio zabezpieczyć przed wysychaniem, przemarzaniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi. 

4) W trakcie wykonywania prac pnie drzew alei jaworowej stanowiących pomnik przyrody należy zabezpieczyć 
przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

5) Ze względu na pokrój koron, dopuszcza się wykonanie cięć pielęgnacyjnych oraz cięcia poprawiające statykę. 

6) Prace przy pielęgnacji drzew należy powierzyć firmie posiadającej odpowiednie doświadczenie; 
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Uzasadnienie
Inwestycja pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację drogi nr 1931G na odcinku 
Strzelnica-Strzelecka w Kościerzynie” polega na przebudowie ulicy Strzeleckiej i Strzelnica. Zmiana Uchwały 
podyktowana jest doprecyzowaniem zapisów dotyczących prowadzenia robót w ramach przedmiotowej inwestycji, 
które obejmują przebudowę ulic Strzeleckiej i Strzelnica, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, 
przebudowę kanalizacji sanitarnej, przebudowę sieci wodociągowej oraz przebudowę oświetlenia z kanalizacją 
teletechniczną. Przebudowa ulic zalicza się do kategorii inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 6 pkt 
2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. 
zm.).Zakres planowanych prac wiąże się z koniecznością prowadzenia robót ziemnych w zasięgu systemów 
korzeniowych drzew stanowiących pomnik przyrody o zwyczajowej nazwie „Zabytkowa Aleja Jaworowa”, które 
objęto ochroną na podstawie rozporządzenia nr 25 Wojewody Gdańskiego z dnia 18 listopada 1994 r. w sprawie 
uznania za pomnik przyrody alei utworzonej z drzew rosnących wzdłuż ulicy Strzeleckiej w mieście Kościerzyna 
(Dz. Urz. Woj. Gdańskiego. Nr 25, poz. 128).Realizacja robót ziemnych naruszy zakazy określone art. 45 ust. 
1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.1220, z późn. zm.). 
W związku z powyższym zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy określone zakazy nie dotyczą realizacji 
inwestycji celu publicznego, po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody. Zgodnie 
z art. 44 tej ustawy, pomniki przyrody ustanawia rada gminy w drodze uchwały. Tym samym konieczne stało się 
podjęcie niniejszej uchwały. 
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