
UCHWAŁA NR XXXV/325/2022 
RADY GMINY OBROWO 

z dnia 10 sierpnia 2022 r. 

w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2022r. poz. 559, 1005, 1079) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2022r. poz. 916) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 
w Bydgoszczy, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Pozbawia się statusu pomnika przyrody następujący obiekt: Jesion o obwodzie pnia 421 cm, 
mierzonym na wysokości 130cm, wchodzący w skład parku dworskiego w miejscowości Łążyn, rosnący obok 
remizy, uznany za pomnik przyrody 31.12.1983r., kod pomnika PL.ZIPOP.1393.PP.0415072.1275. 

§ 2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody drzewa, o którym mowa w § 1, następuje z uwagi na 
zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego i z uwagi na całkowitą utratę wartości przyrodniczych, ze względu 
na które ustanowiono pomnik przyrody. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrowo. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Roman Skórski 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022r. 
poz. 916) zniesienia formy ochrony przyrody dokonuje rada gminy w drodze uchwały w razie utraty 
wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w razie 
konieczności realizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku rozwiązań alternatywnych lub 
zapewniania bezpieczeństwa powszechnego. 

W gminie Obrowo, w miejscowości Łążyn na działce nr 275/35 rośnie jesion uznany za pomnik przyrody 
i wpisany do rejestru zabytków. Kod pomnika przyrody w centralnym rejestrze form ochrony przyrody to: 
PL.ZIPOP.1393.PP.0415072.1275, data ustanowienia: 31.12.1983r. 

W stosunku do ww. drzewa w dniach 14.04.-07.05.2022r. przeprowadzono ekspertyzę oraz wydano 
opinię dendrologiczną, w wyniku których ustalono, iż drzewo stanowiące pomnik przyrody utraciło wartości 
przyrodnicze. Stan zdrowotny drzewa określono jako zły. Świadczy o tym korona licznie zainfekowana 
jemiołą i obecność martwych okazów tego półpasożyta świadczących o ograniczonym transporcie wody do 
wyższych partii korony. Następowało obłamywanie się gałęzi znacznych rozmiarów mimo stosowanych 
zabiegów pielęgnacyjnych. Na statykę drzewa mogą także negatywnie wpływać ubytki u podstawy pnia. 
W związku z powyższym zalecono usunięcie drzewa i zastąpienie go młodszym okazem. Ponadto roślina 
stanowi bezpośrednie zagrożenie dla osób przebywających w jej sąsiedztwie i dla dzieci korzystających 
z tego terenu, który bezpośrednio przylega do szkoły. Niewielka odległość od remizy grozi również 
uszkodzeniem budynku i zagrożeniem dla ludzi mogących gromadzić się w jego pobliżu. 

Zniesienie ochrony prawnej drzewa jest niezbędne do uzyskania zezwolenia na jego usunięcie. 

Podjęcie przedmiotowej uchwały następuje po  uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 
Środowiska w Bydgoszczy (postanowienie RDOŚ w Bydgoszczy z dnia 29 lipca 2022r. nr 
WOP.623.46.2022.MWK). 

Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione. 
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