
Uchwała  Nr XXXII/68/2012 
Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 26 września 2012 roku 
 
 
 

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 Gminy Kosakowo 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Znosi się status pomnika przyrody lipy drobnolistnej Tilia cordata o obw. 318 cm oraz lipy 
drobnolistnej Tilia cordata o obw. 221 cm znajdujących się na działce nr 1247/2 obręb Mosty 
gm. Kosakowo wchodzących w skład alei lipowej uznanej orzeczeniem nr 72 z dnia 
17.08.1954r. w Ogłoszeniu Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 25 
stycznia 1955 r. w sprawie uznania niektórych tworów przyrody w województwie gdańskim 
za pomniki przyrody (Dz. U. Nr 1, poz. 4). 
 

§ 2 
 

1. Zniesienie formy ochrony przyrody drzew, o których mowa w § 1 następuje z uwagi na 
zły stan zdrowotny drzewa, utratę wartości przyrodniczych oraz stwarzanie zagrożenia. 

2. Lokalizację drzew znoszonych uchwałą określa załącznik 1 i 2 do niniejszej uchwały. 
 

 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 
 

 
§ 5 

 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
UZASADNIENIE 

 
W związku z rewitalizacją Alei Lipowej w m. Mosty gm. Kosakowo wykonano prace 
polegające m.in. na zagospodarowaniu terenów zielonych wykonanie nasadzeń 
pielęgnacyjnych a także zabiegów pielęgnacyjnych drzew wchodzących w skład pomnika 
przyrody – alei lipowej.  
 
Podczas zabiegów pielęgnacyjnych stwierdzono, iż dwie lipy drobnolistne wchodzące w skład 
alei lipowej są w bardzo złym stanie i stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa osób 
korzystających z ciągu pieszo-jezdnego. Jedna z lip posiada odcięty przewodnik jak i znaczny 
ubytek wgłębny, co w znacznym stopniu powoduje zachwianie statyki drzewa. Druga zaś 
zaatakowana jest postępującą próchnicą oraz posiada znaczne ubytki wgłębne, co stwarza 
ogromne zagrożenie, że drzewo przechyli się pod ciężarem odrostów. Zachwiana jest także 
statyka drzewa. Drzewa są w słabej kondycji zdrowotnej i utraciły wartości przyrodnicze, dla 
których zostały objęte ochroną. 
 
W związku z zamiarem usunięcia przedmiotowych drzew, 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 Gdańsku, który wydał w 
przedmiotowej sprawie uzgodnienie RDOŚ-Gd-PNII.623.17.2012.EK.2 z dnia 31.08.2012r. 
 


