UCHWAŁA Nr 458/XIX/2012
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 14.03.2012r

w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z póź. zm.)
Rada Miejska uchwala co następuje:
§1
1. Znosi się status pomnika przyrody sosny pospolitej (Pinus silvestris) o obw. 230cm
rosnącej na prywatnej posesji p. Leszka Sarama w Piasecznie - osiedle Zalesie Dolne,
wymienionej pod lp. 120 Załącznika do rozporządzenia Nr 15 Wojewody Mazowieckiego
z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie
powiatu piaseczyńskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009r. Nr 124, poz.3630), wobec czego w
lp. 120 ww. Załącznika pozostaje:
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2. Zniesienie formy ochrony przyrody drzewa, o którym mowa w ust. 1 następuje z uwagi na
utratę wartości przyrodniczych oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludzi oraz
mienia.
3. Lokalizację drzewa pozostającego pod ochroną oraz pomnika przyrody znoszonego
uchwałą określa załącznik 1 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Inne

UZASADNIENIE

W związku z koniecznością przeprowadzenia weryfikacji pomników przyrody
dokonano przeglądu drzew pomnikowych na terenie Gminy Piaseczno.
Podczas przeprowadzonego przeglądu stwierdzono, że sosna pospolita ustanowiona
pomnikiem przyrody Rozporządzeniem Nr 15 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca
2009r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu
piaseczyńskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009r. Nr 124, poz.3630), Załącznik do ww.
rozporządzenia lp. 120, rośnie w odległości ok. 3m od budynku mieszkalnego objętego
ochroną konserwatorską. Sosna została obłamana przez wiatr. Pozostałe pojedyncze konary
usytuowane są nad dachem budynku. Drzewo utraciło wartości przyrodnicze, dla których
zostało objęte ochroną prawną. Ponadto drzewo stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa osób
oraz mienia.
Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.
2009 r. Nr 151, poz. 1220 z póź. zm.) 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 m.in. ze względu na utratę wartości przyrodniczej, ze
względu na które ustanowiono formę ochrony lub na zagrożenie bezpieczeństwa
powszechnego.
Zgodnie z art. 44 ust. 3a ww. przytoczonej ustawy o ochronie przyrody projekt
uchwały zastał uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie,
który wydał w przedmiotowej sprawie postanowienie znak WPN-I.623.4.2012.MS z dnia
03 lutego 2012r.

