
UCHWAŁA NR XIV/68/15
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ) oraz art. art. 44 ust. 1, 2 i art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się pomnikami przyrody:

1) Cyprysik Lawsona (Chamaecyparis lawsoniana) – grupa 3 szt. drzew o obwodach 110 cm, 160 cm i 152 cm, 
rosnących na terenie parku miejskiego przy ul. Parkowej, działka nr 572 obręb II Gryfów Śląski, będąca 
własnością Gminy Gryfów Śląski;

2) Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) – 1 szt. o obwodzie 325 cm, rosnący przy ul. Lwowskiej w Gryfowie 
Śląskim, działka nr 154/4 obręb II Gryfów Śląski, będąca własnością Gminy Gryfów Śląski.

2. Lokalizację pomników przyrody, o których mowa w pkt. 1 § 1 określa załącznik graficzny Nr 1 i 2 do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Ustanowienie niniejszych drzew pomnikami przyrody ma na celu ochronę tworów przyrody 
charakteryzujących się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, a także szczególnymi cechami 
osobniczymi, takimi jak rozmiar i wiek.

§ 3. W stosunku do pomników przyrody ustanowionych w pkt. 1 § 1 niniejszej uchwały, wprowadza się 
następujące zakazy:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z 
zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, 
remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody;

5) zmiany sposobu użytkowania ziemi;

6) umieszczania tablic reklamowych.

§ 4. Wykonanie uchwały oraz nadzór nad ustanowionymi niniejszą uchwałą pomnikami przyrody powierza się 
Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 627, ze zmianami) formami ochrony przyrody są między innymi pomniki przyrody. W
myśl art. 40 ww. ustawy, pomnikami przyrody definiuje się pojedyncze twory przyrody żywej i
nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub
krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów,
okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska,
skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Objęcie ochroną prawną dębu szypułkowego oraz cyprysików lawsona, rosnących na terenie miasta
Gryfów Śląski, ma na celu zachowanie szczególnie cennych elementów przyrody. Drzewa posiadają
znacznych rozmiarów pnie i są wyjątkowymi okazami, wśród drzew, występujących na terenie miasta.
Zaproponowane do objęcia ochroną prawną drzewa znajdują się na terenie nieruchomości, w granicach
obszaru oznaczonego jako ZP – zieleń urządzona – w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
śródmieścia i zachodniej części miasta Gryfów Śląski – obszar planistyczny „A”. Zatem objęcie ochroną
ww. drzew wpisuje się w założenia planu.

Zgodnie z art. 44 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy, ustanowienie pomnika przyrody następuje
w drodze uchwały rady gminy. W mieście Gryfów Śląski status pomnika przyrody posiada 1 drzewo,
natomiast na terenie Góry Zamkowej w Proszówce taki status mają 2 drzewa. Podjęcie niniejszej uchwały
zwiększy liczbę drzew o statusie pomnika przyrody, które rosną na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski.
Po dokonaniu wizji terenowej w dniu 17.09.2014 r., wytypowano dęba szypułkowego do objęcia ochroną
prawną. Wysokość drzewa wynosi ok. 26 m, a zasięg korony- ok. 12 m. Obwód drzewa w pierśnicy wynosi
325 cm, wiek- 200 lat. Drzewo rośnie w dzielnicy mieszkaniowej o stosunkowo luźnej zabudowie. Okaz w
bardzo dobrym stanie fitosanitarnym, o dużych walorach przyrodniczych, w tym ekologicznych i
krajobrazowych. Podczas prac terenowych wykonanych dnia 7.10.2014 r. do objęcia ochroną w postaci
grupowego pomnika przyrody wytypowano 3 szt. drzew z gatunku cyprysik lawsona o obwodach pni: 110
cm, 160 cm i 152 cm. Wiek drzew datuje się na 100 lat. Okaz rośnie w parku zlokalizowanym pośród luźnej
zabudowy miasta Gryfów Śląski i jest składnikiem jednogatunkowej kępy składającej się z dwóch
egzemplarzy, w której dwupniowy okaz jest drzewem dominującym. Cyprysik lawsona jest stosunkowo
rzadko występującym na terenie Pogórza Izerskiego egzotem i jego ochrona jest w pełni uzasadniona. Okaz
osiągnął znaczne dla tego gatunku rozmiary zachowując przy tym dobry stan zdrowotny.

Zamiar objęcia ochroną prawną drzew został pozytywnie zaopiniowany przez pracowników Urzędu
Gminy i Miasta Gryfów Śląski, ponieważ spełniają one kryteria wskazane w art. 40 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Nie ma aktu wykonawczego do ustawy o ochronie przyrody, który jednoznacznie określałby
wielkości obwodów pni poszczególnych gatunków drzew, kwalifikujących je do objęcia ochroną prawną.
Kierując się opinią dendrologiczną oraz walorami przyrodniczo-edukacyjnymi drzew uznano, że zasługują
one na status pomników przyrody.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zmianami), objęcie ochroną prawną wskazanego drzewa, jest jednoznaczne z
wprowadzeniem różnych zakazów. Wprowadzenie wybranych zakazów pozwoli na pełniejsze
zabezpieczenie przed bezmyślnym niszczeniem cennych walorów przyrodniczych drzew.
Zgodnie z art. 44 ust. 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z
2013 r. poz. 627, ze zmianami) projekt uchwały powołującej pomnik przyrody wymaga uzgodnienia z
właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. W związku z powyższym niniejszy projekt
uchwały został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Ustanowienie przedmiotowych drzew pomnikami przyrody niesie ze sobą koszty związane
z oznakowaniem tabliczkami informacyjnymi, wskazującymi na status prawny drzew będących
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pojedynczymi tworami przyrody żywej oraz koszty wynikające z przeprowadzanych, doraźnie i w razie
potrzeby prac pielęgnacyjnych i konserwatorskich drzew.
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