
UCHWAŁA NR XLI/182/13
RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 11 września 2013 r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z z 2013 r. poz. 
594), a także art. 44 ust. 1 i 3a oraz art 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 Nr 
151, poz. 1220 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Mazowieckim Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Kampinos ustanawia pomnik przyrody dla obiektu zlokalizowanego na terenie dz. nr ew. 
143 obręb Wola Pasikońska (posesja: Wola Pasikońska 12), tj. dębu szypułkowego o obw. 314 cm, wysokości 
około 20 m celem zachowania jego wysokiej wartości przyrodniczej, funkcjonalno – kompozycyjnej oraz 
kształtowania właściwych postaw człowieka wobec przyrody. 

§ 2. Nadzór nad wymienionym w § 2 obiektem spoczywa na właścicielu posesji Wola Pasikońska 12 (dz. nr 
ew. 143 obręb Wola Pasikońska). 

§ 3. Ustala się zasady ochrony czynnej dla obiektu wymienionego w § 1, polegające na możliwości 
dokonywania zabiegów pielęgnacyjno – zabezpieczających, zgodnych z ogólnie przyjętymi zasadami chirurgii 
drzew, celem utrzymania dobrej kondycji zdrowotnej drzewa, przedłużenia jego żywotności, zachowania wartości 
przyrodniczych, ze względu na które obiekt ten został objęty ochroną oraz utrzymania bezpieczeństwa. 

§ 4. Ustala się zakazy właściwe dla obiektu wymienionego w § 1, dotyczące wszelkiej działalności mogącej 
sposób bezpośredni lub pośredni oddziaływać na stan przedmiotu ochrony, w tym w szczególności: 

1) niszczenia lub uszkadzania drzewa, 

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, 

3) zmiany sposobu użytkowania ziemi, 

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, 

5) umieszczania tablic reklamowych.

§ 5. Lokalizację obiektu wymienionego w § 1 zaznaczono na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 
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z dnia 11 września 2013 r. 
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UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2012 r. Kampinoski Park Narodowy, działając za zgodą właściciela posesji Wola
Pasikońska 12 p. Marka Stasiaka, zwrócili się z wnioskiem o objęcie ochroną pomnikową drzewa gatunku
dąb szypułkowy rosnącego na działce 143 obręb Wola Pasikońska.

W dniu 9 października 2012 r. w obecności właściciela przeprowadzone zostały oględziny
przedmiotowego drzewa. W ich wyniku stwierdzono, iż wnioskowane do objęcia ochroną pomnikową
drzewo to dąb szypułkowy o obwodzie 314 cm i wysokości około 20 m. Drzewo znajduje się w dobrym
stanie zdrowotnym, posiada regularnie wykształconą koronę o rozpiętości około 15 m rozbudowaną od
wysokości 4m, jego pokrój jest charakterystyczny dla gatunku. W obrębie korony stwierdzono posusz
obejmujący do 10% gałęzi. Parametry drzewa kwalifikują je do objęcia ochroną ze względu na cechy
określone dla pomników przyrody. Wniosek Kampinoskiego Parku Narodowego jest zgodny z wolą
posiadacza drzewa.
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