
UCHWAŁA NR XXVII/223/12
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomnik przyrody 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3, ust. 3a oraz ust. 
4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. 
zm.) w uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku 

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

§ 1. 1. Znosi się ochronę z części drzew alei utworzonej z drzew rosnących wzdłuż ulicy Strzeleckiej 
i Strzelnicy w Kościerzynie uznanych za pomnik przyrody nadaną Rozporządzeniem Wojewody Gdańskiego Nr 4/ 
94 z dnia 24 października 1994 r. (Dz. U. Woj. Gd. Nr 25, poz. 128 z dnia 18 listopada 1994 r.) 

1) 14 szt. drzewa gatunku Klon jawor (Acer pseudoplatanus) o obwodach pnia: 135 cm, 245 cm, 156 cm, 95 cm, 
190 cm, 135 cm, 139 cm, 185 cm, 148 cm, 143 cm, 135 cm, 172 cm, 173 cm, 212 cm uznanych za pomnik 
przyrody, zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna; 

2) 5 szt. drzewa gatunku Klon zwyczajny (Acer platanoides) o obwodach pnia: 183 cm, 217 cm, 197 cm, 223 cm, 
204 cm uznanych za pomnik przyrody, zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna; 

3) 1 szt. drzewa gatunku Klon zwyczajny (Acer platanoides) o obwodzie pnia 334 cm uznanego za pomnik 
przyrody, zlokalizowanego na terenie działki 159/7 obręb 05 w Kościerzynie; 

2. Zniesienie ochrony z drzew uznanych za pomnik przyrody, o których mowa w ust. 1 następuje z uwagi na 
utratę wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa powszechnego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna 

Piotr Słomiński
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 
1220 z późn. zm.) 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. Uchwała została pozytywnie uzgodniona z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. 
Pomniki przyrody, o którym mowa w §1 ust. 1, kwalifikują się do usunięcia, gdyż stanowią zagrożenie 
bezpieczeństwa powszechnego oraz ze względu na utratę wartości przyrodniczych. W związku z powyższym 
podjęcie uchwały jest zasadne. 
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