
UCHWAŁA NR LII/235/10 

RADY GMINY KAMPINOS 

z dnia 3 sierpnia 2010 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), a także art. 44 ust. 1, 2 i 3a oraz art. 45 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r.  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 obiektów położonych na terenie 

Kampinoskiego Parku Narodowego, zlokalizowanych w obrębie 

oddziału 222D: 

1) sosny zwyczajnej o obw. 252 cm (namiar GPS: N 52.26735 - E 20.40700) 

2) sosny zwyczajnej o obw. 296 cm (namiar GPS: N 52.26873 - E 20.40695) 

oddziału 216J: 

3) dębu szypułkowego o obw. 433 cm (namiar GPS: N 52.28355 - E 20.38207) 

celem zachowania ich wysokich wartości przyrodniczych oraz kształtowania właściwych 

postaw człowieka wobec przyrody. 

 

§ 2 

Nadzór nad wymienionymi w § 1 obiektami spoczywa na Kampinoskim Parku Narodowym. 

 

§ 3 

Ustala się zasady ochrony czynnej dla obiektów wymienionych w § 1, polegające  

na możliwości dokonywania zabiegów pielęgnacyjno – zabezpieczających, zgodnych  

z ogólnie przyjętymi zasadami chirurgii drzew, celem utrzymania dobrej kondycji zdrowotnej 

drzew, przedłużenia ich żywotności, zachowania wartości przyrodniczych, ze względu  

na które obiekty te zostały objęte ochroną oraz utrzymania bezpieczeństwa. 

 

§ 4 

Ustala się zakazy właściwe dla obiektów wymienionych w § 1, dotyczące wszelkiej 

działalności mogącej w sposób bezpośredni lub pośredni oddziaływać na stan przedmiotu 

ochrony, w tym w szczególności: 

1) niszczenia lub uszkadzania drzew 

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu 

3) zmiany sposobu użytkowania ziemi 

4) dokonywania zmian stosunków wodnych 

5) umieszczania tablic reklamowych. 

 

 

 



§ 5 

Lokalizację obiektów wymienionych 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. 



UZASADNIENIE 

 

 W dniu 7 sierpnia 2009 r. Wojewoda Mazowiecki pismem znak: 

WIŚ.V.AB.0717/79/09 działając na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie 

niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji 

publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92 poz. 753 Z późn. zm.) przekazał Wójtowi Gminy 

Kampinos wykaz spraw wszczętych i niezakończonych, dotyczących ustanowienia form 

ochrony przyrody, do oceny rady gminy. Wniosek w sprawie ustanowienia pomników 

przyrody złożył Kampinoski Park Narodowy. 

W związku z powyższym, w dniu 5 maja 2010 r. w obecności przedstawiciela wnioskodawcy 

– Kampinoskiego Parku Narodowego przeprowadzono oględziny przedmiotowych drzew.  

W ich wyniku stwierdzono, iż wnioskowane do objęcia ochroną pomnikową drzewa to: 

zlokalizowane w oddziale 222D w pobliżu stawu uroczyska Masenka: 

1) sosna zwyczajna o obwodzie 252 cm, wysokości 30 m, dwojak od 6 m. Pień drzewa 

nie posiada uszkodzeń, korona rozbudowana jest w sposób regularny, jej rozpiętość 

wynosi 20 m. Posusz w obrębie korony obejmuje około 10% gałęzi i konarów. 

Przyrosty igieł 2,5 –letnie świadczą o dużej żywotności. Drzewo posiada pokrój 

charakterystyczny dla gatunku. Jego stan zdrowotny określono jako bardzo dobry. 

2) sosna zwyczajna o obwodzie 296 cm, wysokości 30 m, dwojak od 15 m. Pień drzewa 

nie posiada uszkodzeń, na wysokości 8 m od pnia odchodzi boczny konar, korona 

rozbudowana od 15 m, regularna, jej rozpiętość wynosi 20 m. Posusz w obrębie 

korony wynosi 20% - w granicach fizjologicznych, obejmuje dolne piętro gałęzi  

i konarów. Przyrosty igieł 2,5 –letnie świadczą o dużej żywotności. Drzewo posiada 

pokrój charakterystyczny dla gatunku. Jego stan zdrowotny określono jako bardzo 

dobry. 

zlokalizowany w oddziale 216J w obszarze ochrony ścisłej Przyćmień w rejonie drogi 

gruntowej Grabnik – Pindal: 

3) dąb szypułkowy o obwodzie 433 cm i wysokości 25 m. Drzewo stanowiło niegdyś 

dwojak od wysokości 3 m. W chwili obecnej odnoga zachodnia jest wyłamana, w jej 

miejscu widnieje rana pnia - pęknięcie sięgające podstawy oraz rdzenia pnia.  

W obrębie rany widoczne są ślady żerowania owadów. Wnętrze pnia wypróchniałe  

w około 2/3 objętości. W miejscu rozwidlenia od strony wschodniej na pniu 

wykształciła się narośl o średnicy około 2 m, na tej wysokości obwód pnia wynosi 

około 600 cm. Na wysokości 4 m przewodnik drzewa rozdwaja się. Pień posiada 

wyraźny skręt. Rozpiętość korony sięga 60 m, posusz obejmuje około 20% gałęzi 

i konarów Stan zdrowotny drzewa określono jako dobry. 

 Parametry każdego z wyżej wymienionych drzew kwalifikują je do objęcia ochroną 

ze względu na cechy określone dla pomników przyrody. Przedmiotowe drzewa znajdują się  

w dobrym i w bardzo dobrym stanie zdrowotnym. 


