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UCHWAŁA NR XLIX/…/22 

RADY MIASTA KOŚCIERZYNA 

z dnia 11 stycznia 2022 r. 

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew rosnących w „Alei Jaworowej” uznanej za 
pomnik przyrody 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 44 ust. 3, 
3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1098 ze zm.) po uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku 

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

§ 1. 1. Znosi się status pomnika przyrody z drzew z gatunku: klon jawor Acer pseudoplatanus (2 szt.)  
i klon pospolity Acer platanoides (1 szt.) rosnących w „Alei Jaworowej” wzdłuż ulicy Strzeleckiej  
i Strzelnicy w Kościerzynie uznanych za pomnik przyrody Uchwałą Nr XVIII/161/19 Rady Miasta 
Kościerzyna z dnia 27 listopada 2019 r.  

2. Lokalizacja drzew została zaznaczona na szkicu sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. Usytuowanie drzew wg współrzędnych: 

Wykaz współrzędnych układ 2000 
strefa 6 

Układ 42, współrzędne eliptyczne 
BLH 

Lp Nr 
drzewa 

Gatunek drzewa 

X(m) Y(m) B(DD.MMSS) L(DD.MMSS) 
1 86 klon jawor 5999686.164 6497808.794 54.0741 17.5806 
2 99 klon pospolity 5999734.257 6497770.870 54.0743 17.5804 
3 104 klon jawor 5999751.014 6497757.057 54.0743 17.5803 

3. Zniesienie statusu pomnika przyrody, o którym mowa w ust. 1 następuje z uwagi na konieczność 
zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego mieszkańców, które z powodu złego stanu zdrowotnego stwarzają 
zagrożenie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna 

 
 

Helena Kaszubowska - Nitz 
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Załącznik do uchwały Nr XLIX/…/22 

Rady Miasta Kościerzyna 

z dnia 26 stycznia 2022 r. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.) zniesienie formy ochrony przyrody następuje w razie utraty wartości 
przyrodniczych i krajobrazowych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody lub w razie 
konieczności realizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku rozwiązań alternatywnych lub 
zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. Zniesienia formy ochrony dokonuje rada gminy w drodze 
uchwały. Organ uzgadniający – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku nie zajął stanowiska 
w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały, nie mniej jednak przedmiotowy projekt uchwały, 
zgodnie z art. 44 ust. 3b ww. ustawy, został uznany za uzgodniony. 

Uchwała została uzgodniona z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Drzewa o statusie 
pomnika przyrody, o których mowa w §1, kwalifikują się do całkowitego usunięcia z uwagi na konieczność 
bezpieczeństwa powszechnego mieszkańców. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 
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