UCHWAŁA NR XXXV/201/2021
RADY GMINY BOROWIE
z dnia 12 października 2021 roku
w sprawie ustanowienia pomnika 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 2021 roku poz. 1372) oraz art. 44 ust. 1, 2 i art. 45 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz.1098), po uzyskaniu opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,
Rada Gminy Borowie postanawia, co następuje:
§ 1. 1 Ustanawia pomnikiem przyrody drzewo gatunku dąb szypułkowy (łac. Quercus
robur) o obwodzie pnia na wysokości pierśnicy- 310 cm i wysokości ok. 25 m, rosnące na
działce o nr ewid. 532/2, obręb Laliny. Przybliżony wiek drzewa określa się na ok .70 lat.
2. Nadaje się nazwę pomnikowi przyrody- ,, Dąb Jankiel”.
3. Mapa przedstawiająca szczegółowe położenie pomnika przyrody, o którym mowa w § 1
ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Współrzędne geograficzne GPS umiejscowienia pomnika przyrody o którym mowa
w § 1 ust. 1 są następujące: N:51°58’14”; E: 21°49’22.2”.
§ 2. Pomnik przyrody, o którym mowa w § 1, podlega ochronie w celu zachowania
szczególnej wartości przyrodniczej, krajobrazowej i dydaktycznej.
§ 3. W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w § 1 , w ramach ochrony czynnej,
ustala się możliwość:
1. wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających koronę;
2. zabezpieczania ubytków i ran powierzchniowych pnia.
§ 4. W stosunku do ustanowionego pomnika przyrody, o którym mowa w § 1, wprowadza
się następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania terenu na którym rośnie;
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową,
utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
4) umieszczania tablic reklamowych.
§ 5. Nadzór nad pomnikiem przyrody, o który mowa w § 1, sprawuje Wójt Gminy Borowie.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie
do UCHWAŁY Nr XXXV/201/2021
Rady Gminy Borowie
z dnia 12 października 2021 roku
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1098) formami ochrony przyrody są między innymi pomniki przyrody.
W myśl art. 40 ww. ustawy 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.”
Do Urzędu Gminy w Borowiu wpłynął wniosek od mieszkańca sołectwa Laliny
o ustanowienie pomnikiem przyrody dębu rosnącego na jego działce o nr ewidencyjnym
532/2 w miejscowości Laliny. Wnioskodawca zaproponował, aby przyszłemu pomnikowi
nadano nazwę ,, Dąb Jankiel”. Wniosek ten zasługuje na uwagę, ponieważ przedmiotowe
drzewo jest wyjątkowym okazem wyróżniającym się wśród drzew występujących na terenie
gminy Borowie z uwagi na wyjątkowe walory estetyczne i krajobrazowe.
Pracownik Urzędu Gminy w Borowiu przeprowadził ocenę stanu zdrowotnego drzewa.
W ocenie tej określono parametry dębu szypułkowego (Quercus robur) :
•
•
•

Obwód pnia na wysokości pierśnicy-310 cm,
Wysokość drzewa: ok. 25 m,
Wiek drzewa: ok. 70 lat,

Drzewo znajduje się dobrej kondycji fizjologicznej. Posiada dobrze wykształcone
konary, gałęzie i pędy tworzące zwartą i rozłożystą koronę. W koronie znajduje się niewielki
posusz. Drzewo zasługuje na ochronę. Objęcie przedmiotowego drzewa ochroną prawną
i otoczenie go szczególną opieką pozwoli na jego zachowanie dla przyszłych pokoleń.
Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
z 2021 r. poz.1098) ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały rady
gminy. Uchwała określa zakazy w stosunku do ustanowionego pomnika przyrody,
wynikające z art. 45 ust. 1 ww. ustawy.
Niniejszy projekt uchwały został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska w Warszawie w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735) i art. 44 ust. 3b ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021r. poz. 1098).
Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie przez Radę Gminy Borowie uchwały w sprawie
ustanowienia pomnika przyrody jest uzasadnione.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/201/2021
Rady Gminy Borowie
z dnia 12 października 2021 roku

Położenie pomnika przyrody

Legenda :
-lokalizacja pomnika przyrody

