UCHWAŁA NR XI/347/19
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 44 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1614, ze zm.1)), w uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska w Gdańsku, Rada Miasta Gdyni uchwala co następuje:
§ 1. Znosi się pomnik przyrody ustanowiony dla 15 lip drobnolistnych Tilia cordata oraz 4 klonów
pospolitych Acer platanoides stanowiących grupowy pomnik przyrody, usytuowanych w pasie drogowym
drogi publicznej – ul. Miodowej w Gdyni, ustanowiony uchwałą nr XXVII/963/2001 Rady Miasta Gdyni
w sprawie uznania za pomnik przyrody, w zakresie drzewa znaczonego nr. 4 na mapie stanowiącej załącznik
do niniejszej uchwały, tj. lipy drobnolistnej Tilia cordata.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicząca Rady Miasta:
Joanna Zielińska
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Załącznik do uchwały Nr XI/347/19
Rady Miasta Gdyni
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

t"t#-,
s1

lipa
klon

Id: D861FD4F-7155-4952-8FCD-E0C882ECB24D. Podpisany

Strona 1

UZASADNIENIE
Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXVII/963/2001 z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie uznania za grupowy
pomnik przyrody ochroną pomnikową została objęta aleja złożona z 15 lip drobnolistnych Tilia cordata oraz
4 klonów pospolitych Acer platanoides usytuowanych w ul. Miodowej w Gdyni Orłowie, której elementem
była lipa drobnolistna oznaczona nr. 4 na mapie stanowiącej załącznik graficzny do uchwały.
Aktem prawnym regulującym obecnie cele, zasady i formy ochrony przyrody w Polsce jest ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 1651, ze zm.). Pomniki przyrody, w
świetle przepisów ww. ustawy, podlegają ochronie prawnej. Zgodnie z art. 44 ust. 4 i ust. 3 ww. ustawy
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 dokonuje Rada Gminy w drodze
uchwały, w oparciu o uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Uzyskanie zgody
na usunięcie chronionego, a tym samym zlikwidowanie powodowanego przez to drzewo zagrożenia wiąże
się z koniecznością zniesienia ochrony pomnikowej z drzewa.
Celem niniejszej uchwały, w związku z wnioskiem Biura Ogrodnika Miasta w Gdyni, jest zdjęcie
ochrony pomnikowej z ww. lipy drobnolistnej usytuowanej wcześniej na działce nr 1470 obręb 0022
Orłowo, na wysokości nieruchomości położonej przy ul. Miodowej 14, która uległa złamaniu w części
odziomkowej i została usunięta przez służby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, co
potwierdza pismo nr PR.077.1.2019.PP z dnia 03.01.2019r.
Ponieważ, zgodnie z art. 44 ust 3a ustawy o ochronie przyrody, projekty uchwał o ustanowieniu
pomnika przyrody oraz o zniesieniu ochrony pomnikowej wymagają uzgodnienia z regionalnym dyrektorem
ochrony środowiska, wystąpiono do ww. organu ze stosownym wnioskiem. Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Gdańsku pismem nr RDOŚ-Gd-WZG.623.19.2019.ŁT.1 z dnia 01.07.2019r. poinformował,
że „nie zajmie stanowiska w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały, a tym samym
przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z art. 44 ust. 3b ww. ustawy, należy uznać za uzgodniony”.
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