
UCHWAŁA Nr  308/LXII/2017
Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 6 lipca 2017 roku

w  sprawie  przeprowadzenia  inwestycji  celu  publicznego  w  zasięgu  korony  i
systemu  korzeniowego  pomnika  przyrody  –  drzewa  z  gatunku  „Dąb
szypułkowy”.

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 ze zm.) oraz art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.)  Rada Miejska w
Gostyninie uchwala, co następuje:
 

§ 1.
Uzgadnia  się  przeprowadzenie  realizacji  inwestycji  celu  publicznego  polegającej  na

modernizacji  Miejskiego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  w  Gostyninie   wobec  braku  rozwiązań
alternatywnych w zasięgu korony i  systemu korzeniowego w odległości mniejszej  niż 15 m od
krawędzi pnia drzewa z gatunku „Dąb szypułkowy” będącego pomnikiem przyrody ustanowionego
Rozporządzeniem Nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dn. 9 maja 2007 r. w sprawie ustanowienia
pomników przyrody na terenie powiatu gostynińskiego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 89, poz.
2104;  zał.  Lp.  4),  rosnącego  na  terenie  nieruchomości  oznaczonej  jako  działka  nr  360,  obręb
Gostynin, stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina, będącej w zarządzie Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji.

§ 2.
Zakres uzgodnień, o których mowa w § 1 obejmuje wyłącznie:

1) budowę  płyty  boiska  treningowego  w  odległości  nie  mniejszej  niż  4.0  m  od  zewnętrznej
krawędzi pnia drzewa i o całkowitym zagłębieniu poniżej istniejącego poziomu terenu do 1.5 m,

2) budowę ogrodzenia o wysokości  6 m płyty boiska treningowego  w odległości nie mniejszej niż
4.0  m  od  zewnętrznej  krawędzi  pnia  drzewa  i  o  całkowitym  zagłębieniu  słupków  poniżej
istniejącego poziomu terenu do 2 m.

§ 3.
Przeprowadzenie  realizacji  inwestycji  celu  publicznego  w  zasięgu  korony  i  systemu

korzeniowego w odległości mniejszej niż 15 m będzie realizowana przy spełnieniu następujących
warunków:

1) wykonane prace nie  mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych drzewa dęba
szypułkowego  –  pomnik  przyrody,  oraz  zniszczenia  gatunków  chronionych
występujących w jego obrębie,

2) na obszarze nie mniejszym niż w promieniu 15 m od zewnętrznej krawędzi pnia drzewa
dęba szypułkowego – pomnik przyrody, prace należy wykonać ręcznie, bez uszkadzania
części podziemnych i nadziemnych drzewa,

3) prace ziemne w strefie obejmującej zasięg korony i systemu korzeniowego nie mniejszy
niż w promieniu 15 m od zewnętrznej krawędzi pni drzewa - pomnika przyrody, należy
ograniczyć do niezbędnego minimum,

4) w  trakcie  wykonywania  prac  pień  i  koronę  drzewa  stanowiącego  pomnik  przyrody
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi,

5) w zasięgu korony i systemu korzeniowego drzewa stanowiącego pomnik przyrody,
6) nie mniejszym niż w promieniu 15 m od zewnętrznej krawędzi pni drzewa, zakazane jest

składowanie  materiałów budowlanych,  parkowanie  i  przejazd  ciężkiego sprzętu  oraz



zanieczyszczanie gleby,

7) podczas prowadzenia robót ziemnych odkryte korzenie drzewa stanowiącego pomnik
przyrody należy odpowiednio zabezpieczyć  przed wysychaniem, przemarzaniem oraz
uszkodzeniami mechanicznymi,

8) prace należy wykonywać pod specjalistycznym nadzorem ogrodniczym.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

                                                                          



Uzasadnienie

Aktem prawnym regulującym, 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. 2134 ze zm.). Zgodnie z art. 45
ust.  2  pkt  2  tej  ustawy  realizacja  inwestycji  celu  publicznego  w  przypadku  braku  rozwiązań
alternatywnych nie jest objęta zakazem określonym w art. 45, ust. 1 tej ustawy pod warunkiem
dokonania uzgodnienia z  organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody.

Drzewo, w sąsiedztwie którego planowana jest inwestycja celu publicznego zostało objęte
ochroną na mocy Rozporządzenia Nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dn. 9 maja 2007 r. w sprawie
ustanowienia  pomników  przyrody  na  terenie  powiatu  gostynińskiego  (Dz.  Urz.  Woj.
Mazowieckiego Nr 89, poz. 2104; zał. Lp. 4).

Pomnik przyrody z gatunku 'Dąb szypułkowy' rośnie na terenie nieruchomości oznaczonej
jako działka nr 360, obręb Gostynin, stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina, będącej w
zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Przewidywana  inwestycja  celu  publicznego  dotyczy  modernizacji  Miejskiego  Ośrodka
Sportu  i  Rekreacji  w Gostyninie  i  polega  na:  rozbiórce  istniejących budynków gospodarczych,
budowie boiska treningowego, budowie dojść i dojazdów, budowie parkingu, budowie oświetlenia
terenu wraz z infrastrukturą i urządzeniami, remoncie boiska piłkarskiego, remoncie skoczni w dal,
remoncie  rzutni  pchnięcia  kulą,  przebudowie  bieżni  oraz  przebudowie  trybun,  i  jest  ona
uzasadniona  potrzebami  stworzenia  odpowiedniej  bazy  sportowo-rekreacyjnej.  Zbliżenie
przekraczające chroniony zasięg korony i systemu korzeniowego wynoszący 15 m od krawędzi pnia
drzewa dla w/w inwestycji celu publicznego następuje jedynie w obrębie płyty boiska treningowego
oraz  jego  ogrodzenia  stanowiącego  jednocześnie  piłkochwyt  i  nie  jest  mniejsze  niż  4  m  od
krawędzi pnia drzewa. Zagłębienie konstrukcji płyty boiska w obszarze chronionym nie przekracza
1,5 m a słupków ogrodzenia 2 m.

Dla  wyżej  opisanej  inwestycji  celu  publicznego  brak  jest  rozwiązań  alternatywnych  z
uwagi  na  to,  że  podstawowym  jej  założeniem  jest  podniesienie  atrakcyjności  istniejącego
kompleksu i poszerzenie możliwości uprawienia sportu na terenie miasta Gostynina.

Biorąc powyższe pod uwagę istnieje konieczność  podjęcia przedmiotowej uchwały.


