
UCHWAŁA NR LIV/232/14
RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 25 czerwca 2014 r.

zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 
594 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 poz. 627) 
uchwala się co następuje:

§ 1. Zmienia się rozporządzenie Nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie 
ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu warszawskiego – zachodniego (Dz. Urz. Woj 
z 2009r. Nr 124 poz. 3636 z późn. zm.), tak że tabela w załączniku do Rozporządzenia, pozycja 31 otrzymuje 
brzmienie:  lp. 31

 Powiat  Gmina/ 
dzielnica

 Miejscowość  Bliższa 
lokalizacja

 Obiekt 
poddany 
ochronie

 Nazwa gatunkowa 
polska

 Nazwa 
gatunkowa 

łacińska

 Obwód 
(cm)

 Wys. (m)  Rodzaj 
skały/ 

minerału

 inne

 Warszawski-
zachodni

 Kampinos  Łazy - 
Zawady

 Skarb Państwa/ 
wzdłuż drogi 

lokalnej Łazy – 
Zawady na 

długość 3,0 km

 aleja  Lipa drobnolistna 
(754 szt.); jesion 

wyniosły (11 szt.); 
dąb szypułkowy

 Tilia cordata;
Fraxinus; 
excelsior;

Quercus robur

 100-450 
i 10

100-450
465

 10-22 i 2
10-22; 25

  Aleja 
Chopina

§ 2. Lokalizację fragmentów obiektu chronionego ze wskazaniem drzew przeznaczonego do usunięcia po 
zniesieniu formy ochrony przyrody oraz wiatrołomu drzewa zaznaczono na mapach stanowiących załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

 Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/232/14

Rady Gminy Kampinos

z dnia 25 czerwca 2014 r.

Id: CA2BA192-F195-4659-B0ED-B251EF4BBD6E. Podpisany Strona 1



 

 Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Id: CA2BA192-F195-4659-B0ED-B251EF4BBD6E. Podpisany Strona 2



Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

UZASADNIENIE

Jesienią 2013 r. w związku z planowanymi pracami polegającymi na pielęgnacji koron drzew Alei Chopina sporządzono jej
szczegółową inwentaryzację. Wykazała ona zamieranie drzew na odcinku alei od drogi wojewódzkiej nr 580 do rezerwatu Masenka,
w związku z wysokim poziomem wód gruntowych.

Ponowne oględziny drzew na tym odcinku przeprowadzone w miesiącu czerwcu 2014 r. wykazały:

1) wiatrołom 1 drzewa: lipy o obwodzie 287 cm, który nastąpił w grudniu 2013 r. (nr w inwentaryzacji 405)

2) obumarcie dwóch drzew: lip o obwodzie 145 cm i 286 cm (nr w inwentaryzacji odpowiednio 411 i 415)

3) stan prowadzący do obumarcia 4 drzew, nie rokujący możliwości zachowania przez nie żywotności: lip o obwodzie 200
cm, 380 cm, 260 cm i 196 cm. (nr w inwentaryzacji odpowiednio 400, 403, 412 i 417)

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew możliwe jest jedynie po zmianie rozporządzenia Nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31
lipca 2009r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu warszawskiego – zachodniego. Usunięcie
drzew jest niezbędne dla wyeliminowania zagrożenia bezpieczeństwa, jakie w stanie obecnym stwarzają one dla ruchu drogowego
oraz terenów sąsiedniej zabudowy.
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