
PROJEKT 

UCHWAŁA NR …/…/2019 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia …………. 2019 r. 
 

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody 
 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm.), po uzgodnieniu  
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie, uchwala się, co następuje: 
 
 § 1. Znosi się formę ochrony przyrody następującego drzewa: buk pospolity, odmiana 
purpurowa (Fagus sylvatica Purpurea), o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm od 
podłoża, wynoszącym 395 cm, rosnący na działce ewidencyjnej nr 187, w obrębie 0011-11, 
przy ul. Bukowej w Mieście Podkowa Leśna, mającego status pomnika przyrody, zgodnie  
z Rozporządzeniem Nr 20 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie 
ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu grodziskiego (Dz. Urz. Woj. 
Maz. z 2009 r. Nr 124, poz. 3635).  
 
 § 2. Zniesienie formy ochrony przyrody następuje z uwagi na konieczność zapewnienia 
bezpieczeństwa powszechnego, gdyż drzewo jest w złym stanie zdrowotnym i stanowi 
zagrożenie dla ludzi i mienia, co wynika z ekspertyzy stanowiącej załącznik do uchwały. 
  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Monika Płaszewska-Opalińska 
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Radca prawny 
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UZASADNIENIE 
do projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa 

uznanego za pomnik przyrody 
 

 
Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zniesienia 

formy ochrony przyrody dokonuje rada gminy w drodze uchwały. Projekt uchwały musi zostać 
uzgodniony z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. W myśl art. 44 ust. 4 
ww. ustawy 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.  

Buk pospolity, odmiana purpurowa (Fagus sylvatica Purpurea), rosnący na terenie 
działki ewidencyjnej nr 187 w obrębie 0011-11, położonej przy ul. Bukowej, został uznany za 
pomnik przyrody orzeczeniem Nr 1027 Wojewody Warszawskiego z dnia 27 grudnia 1990 r., 
sygn. OSL.X-7140/23/90 (numer rejestru – 1155). W chwili uznania za pomnik przyrody miał 
ok. 22 metrów wysokości i obwód 280 cm (mierzony na wysokości 130 cm). Drzewo było 
regularnie poddawane zabiegom pielęgnacyjno-zabezpieczającym.  

W związku z pismami właściciela nieruchomości, na której rośnie pomnik przyrody, 
informującymi o pogarszającym się stanie zdrowotnym drzewa oraz po dokonaniu jego 
wstępnych oględzin zlecono wykonanie ekspertyzy dendrologicznej. Ekspertyza wykazała,  
że wschodnia część korony jest całkowicie martwa. Stan ulistnienia zachodniej części korony 
wskazuje, że drzewo weszło w stadium obumierania. Buk zagraża bezpieczeństwu ludzi  
i mienia. Autorzy ekspertyzy stwierdzili, że nie ma możliwości powstrzymania procesu 
obumierania drzewa, w związku z czym zalecili wykreślenie go z ewidencji pomników 
przyrody oraz przeznaczenie go do usunięcia.  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie uzgodnił projekt niniejszej 
uchwały. 

Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.  
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