UCHWAŁA NR …......./20...... R.
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH
z dnia .................... .... r.
w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r., poz. 713 z poz. zm.), w zw. z art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2020r. poz. 55 z poz. zm.), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska w Olsztynie, Rada Gminy Młynary uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Pozbawia się statusu pomnika przyrody drzewo gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur), o kodzie
Inspire w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody –PL.ZIPOP.1393.PP.2804063.1128, o obwodzie pinia
mierzonym na wysokości 130 cm – 465 cm, rosnącym na działce ewidencyjnej 165 (oddział leśny 165f,
a obecnie 503f) w obrębie wsi Kurowo Braniewskie, gmina Młynary i ustanowionym rozporządzeniem
Nr 14/93 Wojewody Elbląskiego z dnia 27 grudnia 1993 r.
2. Mapa przedstawiająca usytuowanie drzewa, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do uchwały.
3. Zniesienie formy ochrony przyrody następuje z uwagi na utratę wartości przyrodniczych ze względu na
które ustanowiono pomnik przyrody oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko
–
Mazurskiego
i podlega
ogłoszeniu
na
tablicy
ogłoszeń
w Urzędzie.

Uzasadnienie
Nadleśnictwo Zaporowo pismem z dnia 21 grudnia 2020 roku Zn. spr.: ZG.720.16.2020 (data wpływu
28.12.2020 r.) zwróciło się z wnioskiem o zniesienie formy ochrony przyrody – pomnika przyrody drzewa
gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) rosnącego na działce ewidencyjnej nr 165 (oddział leśny 165f,
a obecnie 503f) w obrębie wsi Kurowo Braniewskie, gmina Młynary, w sąsiedztwie skrzyżowania pasa
drogowego drogi powiatowej Nr 1149N z drogą leśną.
Zgodnie z art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378) ) zniesienia formy przyrody dokonuje rada gminy w drodze uchwały 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.
Wnioskodawca do wniosku dołączył opracowanie pod tytułem „Ocena statyki oraz zalecenia dalszego
postępowania z drzewem z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) stanowiącego pomnik przyrody,
rosnącego
w leśnictwie Myśliwiec oddz. 165f” autorstwa dr inż. Mieczysławy Aldony Fenyk – dendrologa, w którym
opisano stan zdrowotny i statykę drzewa oraz zalecenia dalszego postępowania. Z przedłożonego opracowania
wynika, że ww. drzewo stanowiące pomnik przyrody utraciło wartości przyrodnicze (drzewo jest martwe).
System korzeniowy z mocno zaawansowanym rozkładem tkanek na całym obwodzie systemu,
brak odpowiedniego mocowania w podłożu, drzewo trzyma w gruncie pojedynczy korzeń, pozostałe korzenie
konstrukcyjne w mocno zaawansowanym rozkładzie. Pień na powierzchni w ponad 70% pozbawiony kory,
widoczne liczne spękania i szczeliny (poziome i pionowe) w zewnętrznych partiach tkanek, ze szczelin
wysypuje się suche próchno. Z opracowania wynika ponadto, że przeprowadzono badanie z użyciem sondy
arborystycznej, które wykazało silny rozkład wewnętrznych partii tkanek drewna z mocno zaawansowanymi
procesami próchnienia. Korona drzewa fragmentaryczna, zachowana jedynie nasada z widocznymi rozległymi
ubytkami kominowymi i dziuplami. W związku z złym stanem zdrowotnym drzewa występuje duże ryzyko
upadku drzewa lub jego dużego fragmentu na drogi zlokalizowane w jego pobliżu. Ponadto stwierdzono, że
jego tkankach nie stwierdzono obecności cennych gatunków porostów oraz, że nie zaobserwowano
bezpośredniej obecności gatunków chronionych owadów, ani śladów ich żerowania. Lecz w ocenie
sporządzającej to opracowanie jest wysoce prawdopodobne bytowanie larw pachnicy (Osmonderma sp)
w głębiej zalegających zmurszałych tkankach.
Z uwagi na zły stan zdrowotny zasadne jest jego usunięcie i złożenie w pobliżu młodnika przy którym
rośnie do czasu naturalnego rozkładu.
Zgodnie z art. 44 ust. 3a ustawy o ochronie przyrody pismem z dnia 21 stycznia 2021 roku znak:
RG.6120.04.2020.MS został przesłany do uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
w Olsztynie projekt uchwały Rady Miejskiej w Młynarach w przedmiotowej sprawie. Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Olsztynie w terminie, o którym mowa w art. 44 ust. 3b ustawy o ochronie przyrody
nie przedstawił stanowiska, a tym samym przyjęto, że przedłożony projekt uchwały został uzgodniony
pozytywnie.
Biorąc pod uwagę powyższe, w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego oraz umożliwienie
wnioskodawcy usunięcie w/w drzewa, podjęcie przez Radę Miejską w Młynarach uchwały w sprawie
zniesienia formy ochrony przyrody z ww. drzewa jest uzasadnione.

