
UCHWAŁA NR XVIII/162/16
RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie ustanowienia pomników przyrody w miejscowości Zalesie,
Gmina Chełmża.

Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2, art. 45 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 
2015 r. poz.1651 oraz z 2016 r. poz. 422) oraz po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 
Środowiska w Bydgoszczy uchwala się, co  następuje:

§ 1. 1. W celu ochrony tworów przyrody żywej o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej i 
krajobrazowej ustanawia się pomnikami przyrody na działce nr 24/251 w miejscowości Zalesie, Gmina 
Chełmża:

1) Modrzew europejski (Larix decidua) o obwodzie pnia wysokości 1,30 m  wynoszącym 3,40 m, nadając 
nazwę „Pomnik Przyrody”;

2) Modrzew europejski (Larix decidua) o obwodzie pnia wysokości 1,30 m  wynoszącym 2,72 m, nadając 
nazwę „Pomnik Przyrody”;

3) Wierzba krucha (Salix fragilis) o obwodzie pnia wysokości 1,30 m wynoszącym 4,10 m, nadając nazwę 
„Pomnik Przyrody”;

4) Klon pospolity (Acer platanoides) o obwodzie pnia wysokości 1,30 m  wynoszącym  2,32 m, nadając 
nazwę „Pomnik Przyrody”;

5) Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia wysokości 1,30 m wynoszącym 2,70 m, nadając nazwę 
„Pomnik Przyrody”.

2. Położenie pomników przyrody wskazano na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. W stosunku do ustanowionych w § 1 pomników przyrody  zakazuje się:

1) niszczenia, uszkadzania drzew;

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,

3) uszkadzania i zanieczyszczenia gleby w odległości mniejszej niż rozpiętość koron poszczególnych drzew 
pomnikowych;

3) 3)  dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody;

4) umieszczania tablic reklamowych.

§ 3. W stosunku do pomników przyrody, o których mowa w § 1, w ramach ochrony czynnej, ustala się 
możliwość wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających koronę pod nadzorem Wójta Gminy 
Chełmża.

§ 4. Pomnik przyrody oznacza się tablicą informacyjną o nazwie formy ochrony przyrody.

§ 5. Nadzór nad pomnikami przyrody sprawuje Wójt Gminy Chełmża.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Iwański
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Załącznik do Uchwały Nr XVIII/162/16

Rady Gminy Chełmża

z dnia 29 czerwca 2016 r.
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1651) formę ochrony przyrody stanowią pomniki przyrody. W/w ustawa w art. 40 stanowi, iż pomnik 
przyrody, to pojedynczy twór przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości 
przyrodniczej, naukowej kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi 
cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków 
rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Niniejsza uchwała zakłada objęcie ochroną prawną drzew o nazwie:

- Modrzew europejski (Larix decidua) o obwodzie pnia wysokości 1,30 m  wynoszącym  3,40 m;

- Modrzew europejski (Larix decidua) o obwodzie pnia wysokości 1,30 m  wynoszącym  2,72 m;

- Wierzba krucha (Salix fragilis) o obwodzie pnia wysokości 1,30 m  wynoszącym  4,10 m;

- Klon pospolity (Acer platanoides) o obwodzie pnia wysokości 1,30 m  wynoszącym  2,32 m;

- Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia wysokości 1,30 m  wynoszącym  2,70  m

rosnących na działce nr 24/251 w miejscowości Zalesie, Gmina Chełmża ma na celu zachowanie 
szczególnie cennych elementów przyrody.

Drzewa proponowane do objęcia formą ochrony przyrody wyróżniają się ze względu na obwód, pokrój 
wysokość oraz indywidualne cechy z pośród pozostałych drzew rosnących na tym terenie.

Uznanie proponowanych drzew za pomniki przyrody przyczyni się do uwydatnienia ich wartości 
przyrodniczych i krajobrazowych oraz do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców oraz 
dbałości o przyrodę. Uznanie za pomniki przyrody w/w drzew ma istotne znaczenie w kształtowaniu 
wizerunku Gminy Chełmża, jako dbającej o ochronę przyrody i otoczenie ich szczególną opieką pozwoli na 
zachowanie ich dla przyszłych pokoleń.

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody ustanowienie pomnika przyrody następuje w 
drodze uchwały rady gminy po uprzednim zaopiniowaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem nr WPN.623.27.2016.NG z dnia 16.06.2016r. Podjęcie 
niniejszej uchwały zwiększy liczbę drzew o statusie pomnika przyrody na terenie Gminy Chełmża.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, objęcie ochroną prawną wskazanych drzew, jest 
jednoznaczne z wprowadzeniem różnych zakazów.

Wobec pomników przyrody obowiązują następujące zakazy:

-niszczenia, uszkadzania drzew,

-uszkadzania i zanieczyszczenia gleby w odległości mniejszej niż rozpiętość koron poszczególnych drzew 
pomnikowych,

-dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody,

-umieszczania tablic reklamowych,

-okaleczania drzew poprzez nadmierne cięcie konarów.

Zakazy te nie dotyczą;

-prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym formę 
ochrony przyrody,

-realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym formę ochrony 
przyrody,

-zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa,

-likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.

Wprowadzenie zakazów pozwoli na pełniejsze zabezpieczenie przed niszczeniem cennych walorów 
przyrodniczych drzew.
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W stosunku do pomników przyrody, o których mowa w niniejszej uchwale ustala się możliwość 
wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających koronę pod nadzorem służb ochrony 
przyrody. Odstępstwo to, nie spowoduje utraty wartości krajobrazowo - przyrodniczych danego pomnika 
przyrody pozwalając jednocześnie na zabezpieczenie drzewa przed skutkami rozłamania pnia czy złamania 
drzewa. Nadzór służb ochrony przyrody zagwarantuje prawidłowe przeprowadzenia takich prac.

Opracowała :

Anna Krupska
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