UCHWAŁA NR XVI/119/20
RADY GMINY OSIE
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 i poz.471) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Pozbawia się statusu pomnika przyrody 5 dębów szypułkowych (Quercus robur L.), stanowiących
element „Alei przydrożnej złożonej z 206 dębów szypułkowych o obwodach w pierśnicy od 150 do 337 cm
rosnących przy drodze Brzeziny – Osie”, ustanowionej pomnikiem przyrody rozporządzeniem nr 11/91
Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 15, poz. 120), rosnących w Osiu,
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1213C Osie stacja kolejowa – Drzycim, w obrębie Osie, gmina Osie,
na działkach ewidencyjnych nr 185, 353 stanowiących własność Skarbu Państwa w Zarządzie Powiatowego
Zarządu Dróg w Świeciu oraz na działce ewidencyjnej nr 404 stanowiącej własność Gminy Osie.
2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody następuje z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa
powszechnego.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Roman Waśkowski
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UZASADNIENIE

Do Urzędu Gminy w Osiu wpłynął wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu PZD
423/05/2020 L.dz.90/11/RS, dotyczący zdjęcia ochrony oraz wydania decyzji zezwalającej na
usunięcie 17 dębów szypułkowych, rosnących w Osiu na działkach ewidencyjnych nr 185, 353 i
404 w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1213C Osie stacja kolejowa – Drzycim, wchodzących
w skład pomnika przyrody –„Alei przydrożnej złożonej z 206 dębów szypułkowych o obwodach
od 150 do 337 cm rosnących przy drodze Brzeziny- Osie”, z powodu na zagrożenie jakie stwarzają
dla bezpieczeństwa powszechnego. Uzyskanie zgody na wycięcie chronionych drzew, a tym
samym usunięcie powodowanego przez te drzewa zagrożenia wiąże się z koniecznością zniesienia
ochrony pomnikowej z drzew, która ustanowiona została Rozporządzeniem nr 11/91 Wojewody
Bydgoskiego z dnia 01.07.1991 (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 15, poz. 120).
Zgodnie z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020
r. poz. 55) ustanowienia lub zniesienia formy ochrony przyrody, takiej jak pomnik przyrody
dokonuje rada gminy w drodze uchwały po uzgodnieniu projektu uchwały z właściwym
regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Zniesienie formy ochrony przyrody może nastąpić
ze względu na utratę wartości przyrodniczej i krajobrazowej, ze względu na którą ustanowiono
formę ochrony lub dla zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub w razie konieczności
realizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku rozwiązań alternatywnych.
Dnia 4 września 2020 r. przeprowadzona została wizja terenowa przy udziale przedstawicieli
regionalnej dyrekcji ochrony środowiska oraz pracowników Urzędu Gminy Osie. W trakcie
oględzin ustalono, że spośród 17 sztuk dębów szypułkowych tylko 5 drzew znajduje się w złym
stanie fitosanitarnym co stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.
Celem niniejszej uchwały jest zdjęcie ochrony pomnikowej z 5 dębów szypułkowych,
stanowiących element alei przydrożnej położonej w Osiu, oznaczonych we wniosku PZD
w Świeciu numerami 1, 3, 9, 16 i 19. Wymienione drzewa ze względu na stan zdrowotny,
udokumentowany w protokole i dokumentacji zdjęciowej stanowią zagrożenie bezpieczeństwa
ludzi i mienia. Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne.
W odniesieniu do w/w drzew o zniesieniu statusu formy ochrony przyrody decyduje przesłanka
mówiąca o zapewnieniu bezpieczeństwa powszechnego.
Zgodnie z art. 44 ust. 3a ww. przytoczonej ustawy o ochronie przyrody projekt uchwały został
uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, który wydał
w przedmiotowej sprawie postanowienie, znak WOP.623.22.2020.PS.2 z dnia 22 września 2020r.
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