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UCHWAŁA NR XXXVIII/438/2014
RADY MIEJSKIEJ W MROZACH
z dnia 1 sierpnia 2014 r.

zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu
mińskiego
Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt. 1 i 14, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy
z dnia16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.) zgodnie
z § 129 w związku z § 141 Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie
Zasad techniki prawodawczej (Dz. U. z 2002 r., Nr 100, poz. 908) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Środowiska w Warszawie uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego znosi się formę ochrony przyrody
z pomnika przyrody będącego pojedynczym drzewem tj. z dębu szypułkowego (Quercus robur) wymienionego
w pozycji o numerze porządkowym 65 znajdującego się na prywatnej nieruchomości położonej w Mrozach
przy ul. Pokoju.
2. Skreśla się z tabeli będącej załącznikiem do rozporządzenia Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia
31 lipca 2009 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu mińskiego
(Dz. U. Woj. Maz. 2009 r., Nr 124, poz. 2640) pozycję o numerze porządkowych 65.
§ 2. Lokalizacja znoszonego uchwałą pomnika przyrody określa załącznik Nr 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mrozów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
mgr Marek Rudka
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/438/2014
RADY MIEJSKIEJ W MROZACH
z dnia 1 sierpnia 2014 r.

Legenda:
○ – lokalizacja dębu szypułkowego pozbawionego ochronności
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 44 ust 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tj.
Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.) zniesienie formy ochrony przyrody następuje w razie utraty wartości
przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody lub w razie konieczności
realizacji inwestycji celu publicznego lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. Zniesienia formy
ochrony przyrody, dokonuje rada gminy w drodze uchwały w oparciu o uzgodnienie z właściwym
regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
Celem danej uchwały Rady Miejskiej w Mrozach jest zdjęcie formy ochrony przyrody z jednej sztuki
drzewa z gatunku dąb szypułkowy rosnący na terenie prywatnym (na działce oznaczonej w ewidencji
gruntów numer 628 w miejscowości Mrozy), który w załączniku do rozporządzenia Nr 25 Wojewody
Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na
terenie powiatu mińskiego (Dz. U. Woj. Maz. 2009 r., Nr 124, poz. 2640) został wymieniony pod numerem
porządkowym 65.
Na skutek uderzenia pioruna w czasie burzy, która miała miejsce 25 maja 2014 roku stan drzewa uległ
znacznemu pogorszeniu w wyniku którego stwierdzono, że dąb stwarza zagrożenie dla ludzi i mienia.
W związku z powyższym pod koniec maja 2014 roku została przeprowadzona przez dendrologa ocena stanu
zachowania dębu szypułkowego. Z której wynika, że przedmiotowe drzewo ma tendencję do zamierania.
Poza tym szczegółowe oględziny drzewa wykazały, że w całym pniu od styku nasady drzewa z gruntem do
wysokości około 10 m znajduje się ubytek kominowy. W ubytku tym widoczny jest mursz, martwica oraz
infekcje grzybowe, przez co drzewo pozbawione jest odpowiedniej stabilności. W wyniku uderzenia
piorunem otwarty ubytek kominowy został dodatkowo zwiększony. Na pniu drzewa w różnych
wysokościach znajdują się guzy, brewki oraz mokre plamy świadczące o tym, ze w wewnątrz pnia i korony
postępuje proces gnilny. W opinii dendrologicznej zwrócono także uwagę na stan korony drzewa.
Stwierdzono, że jej stan jest zadowalający, ale jej duża masa jest nieadekwatna do wytrzymałości pnia. Poza
tym asymetria korony powoduje nierównomiernie rozłożenie jej ciężaru, a tym samym zagrożenie
rozłamania się drzewa, w miejscu złączenia konarów gdzie występuje zgnilizna i mursz. W wyniku
przeprowadzenia odwiertu badawczego w celu ocenienia stanu wnętrza drzewa (w trakcie badania świdrem
Pressler’a) stwierdzono, że podstawa pnia jest stosunkowo słaba do masy drzewa, a szczególnie korony. Na
dodatek drzewo posiada zmiany chorobotwórcze. Dlatego stwierdza się, że ze względu na duże pęknięcia
i ubytki oraz osłabioną rozległą część pnia brak jest efektywnych metod zabezpieczenia drzewa. Poza tym
drzewo ze względu na zły stan zdrowotny i fizyczny oraz swoją lokalizację względem sąsiednich obiektów
budowlanych i psa drogowego drogi powiatowej, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa powszechnego.
Mając na uwadze powyższe ustalono, ze występują przesłanki do zniesienia formy ochrony z pomnika
przyrody opisanego w § 1 pkt. 1 uchwały, zgodnie z zapisami art. 44 ust 3, 3a i 4 ustawy o ochronie
przyrody.

