Projekt
z dnia 16 października 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody.
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
(Dz.U.2017.1875.t.j.) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U.2016.2134 t.j.1)), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:
§ 1. Znosi się formę ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody:
1. Jesion wyniosły o obwodzie pnia: 410 cm, rosnącego na terenie działki nr ew. 270/2, obręb 40 Osuchów, gm.
Mszczonów, będącego własnością Centralnego Ośrodka Szkoleniowego ZUS, w Osuchowie wymienionego pod L.
k. 5 w wykazie drzew uznanych za pomiki przyrody ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Warszawie 1973 r., stanowiacego załącznik do decyzji w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru
zabytków nr 487 Dział A z dnia 16.09.1978 r.
2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody drzewa, o którym mowa w ust. 1, następuje w związku ze złym
stanem zdrowotnym drzewa, które zagraża życiu osób przebywających w pobliżu, co wynika z ekspertyzy
dendrologicznej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymWojewództwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Łukasz Koperski

1) Zmiany

tekstu jednolitego: DZ.U.2017 poz.1566, poz.1074

Id: 2FD3EC8C-0F88-40BC-BFB0-3E1FD42ED872. Projekt

Strona 1

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 44 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.2016.2134 t.j.)
zniesienie formy ochrony przyrody, w tym pomnika przyrody, następuje między innymi w razie utraty wartości
przyrodniczych, ze względu na które został powołany lub ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa
powszechnego. Na mocy art. 44 ust. 3 ww. ustawy zniesienie formy ochrony przyrody o której mowa w ust. 1,
dokonuje rada gminy w drodze uchwały.
Pomnik przyrody - jesion wyniosły o obwodzie pnia: 410 cm, rosnący na działce nr ew. 270/2, obręb
40 Osuchów, gm. Mszczonów, będący własnością Centralnego Ośrodka Szkoleniowego ZUS,w Osuchowie
wymienionego pod L. k. 5 w wykazie drzew uznanych za pomiki przyrody ogłoszonym w Dzienniku
Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie 1973 r. stanowiacego załącznik do decyzji w sprawie
wpisania dobra kultury do rejestru zabytków nr 487 Dział A z dnia 16.09.1978 r.
Drzewo przewidziane do usunięcia znajduje się w południowej części Parku przydworskiego Centralnego
Ośrodka Szkoleniowego ZUS w Osuchowie. Na podstawie opracowanej opinii dendrologicznej stwierdzono, iż
pień drzewa wychylony jest pod kątem 25 stopni. Od strony północnej w pniu wykształcony rozlegly ubytek
wgłębny, liczne ślady degenaracji, od strony południowej pionowe pęknięcie pnia, w koronie widoczne ślady
po licznych wadliwie wykonanych cieciach grubych, które przeobraziły się w ubytki zarówno powierzchniowe
jak i wgłębne, ślady żerowania owadów. Rozległe wypróchnienie od strony północnej, mocno zaburza statykę
drzewa. Analiza wychylenia oraz niska wytrzymałość struktur drewna, wskazują na wysokie
prawdopodobieństwo wyłamania drzewa. Ze względów bezpieczeństwa powinno zostać usunięte.
Podjęcie przez Radę Miejską w Mszczonowie, uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
opisanego drzewa, uznanego za pomnik przyrody, jest niezbędna do uzyskania zezwolenia na jego usunięcie. W
związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
Zgodnie z art. 44 ust. 3a ww. ustawy, projekt uchwały został przedłożony do uzgodnienia z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie.
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