UCHWAŁA NR XXX/43/2017
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody 7 drzew na terenie
parku podworskiego w Wojanowie
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948), art. 44 ust. 1, 2, 2a, 3a, 3b, oraz
art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134,
2249, 2260 z 2017 r. poz. 60, 132), Rada Gminy Pruszcz Gdański, po uzgodnieniu z Regionalną
Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku uchwala co następuje.
§ 1. Ustanawia się za pomniki przyrody 7 szt Dębów szypułkowych "Quercus robur"
znajdujących się na działce nr ew. 343/24 obręb Juszkowo w miejscowości Wojanowo, gmina
Pruszcz Gdański.
§ 2. Szczególnym celem ustanowienia pomników przyrody jest ochrona tworów przyrody
o wyjątkowych walorach przyrodniczych, wyróżniających się cechami osobniczymi, rozmiarami
oraz wiekiem.
§ 3. Rozmiary oraz wiek poszczególnych drzew określony jest w załączniku nr 1 do
niniejszej uchwały. Lokalizacja poszczególnych pomników przedstawiona jest w załączniku nr
2 do niniejszej uchwały.
§ 4. W stosunku do pomników przyrody wprowadza się następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;
2) uszkadzania i zanieczyszczenia gleby;
3) dokonywania zmian stosunków wodnych w zasięgu systemu korzeniowego drzewa, jeżeli
zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub
rybackiej;
4) umieszczenia tablic reklamowych.
§ 5. Nadzór nad pomnikami przyrody sprawuje Wójt Gminy Pruszcz Gdański.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruszcz Gdański
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/43/2017
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
Wykaz i charakterystyka drzew
L.p.

583
831
978
1098
1193a
1195
1195a

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Średnica
korony
drzewa
[m]

Dąb szypułkowy
Dąb szypułkowy
Dąb szypułkowy
Dąb szypułkowy
Dąb szypułkowy
Dąb szypułkowy
Dąb szypułkowy

Quercus robur
Quercus robur
Quercus robur
Quercus robur
Quercus robur
Quercus robur
Quercus robur

18
16
13
16
13
15
18

Średnica
pnia [cm]

Obwód pnia
[cm]

195
133
201
132
120
162
120

612
419
632
413
376
510
376

Wyso
kość
drzew
a
[m]
32
33
30
32
32
32
33

Szacowany wiek

Powyżej 201 lat
Powyżej 201 lat
Powyżej 201 lat
Powyżej 201 lat
Powyżej 201 lat
Powyżej 201 lat
Powyżej 201 lat

*Liczba porządkowa odpowiadająca oznaczeniom w załączniku nr 2 – mapa lokalizacyjna.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/43/2017
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 44 ust. 1, 2, 2a, 3a i 3b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.) ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały
rady gminy, a projekt uchwały wymaga uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem
ochrony środowiska.
Szczególnym celem ustanowienia pomników przyrody jest ochrona okazów drzew o
wyjątkowych walorach przyrodniczych, wyróżniających się cechami osobniczymi, rozmiarami
oraz wiekiem.
Wszystkie drzewa objęte niniejszą uchwała znajdują się na terenie parku podworskiego
w Wojanowie dla którego opracowano w 2016 r. szczegółową inwentaryzację dendrologiczną,
w ramach której, wskazano drzewa wyróżniające się rozmiarami oraz wiekiem, kwalifikujące się
jako pomniki przyrody.
Mając na uwadze częste nielegalne wycinki na terenie parku, objęcie najcenniejszych drzew
formą ochrony przyrody jaką jest pomnik przyrody jest jak najbardziej zasadne i przyczyni się
do realnej ochrony tych drzew.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem z dnia 12 kwietnia 2017 r.
znak RDOŚ-Gd-WZG.623.4.2017.EK.1 uzgodniła pozytywnie projekt uchwały Rady Gminy
Pruszcz Gdański w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody 7 drzew na terenie parku
podworskiego w Wojanowie.
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