
UCHWAŁA NR ..............................

RADY MIASTA GDYNI

z dnia .............................. 2014 r.

w sprawie  uznania za pomnik przyrody brzozy brodawkowatej rosnącej na działce nr 25/3, KM 12, 
w Leśnictwie Gołębiewo, oddział 25b.

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 2013 r. poz. 594 ze zm.1)) oraz art. 40 ust. 1, art. 44 ust. 1, ust. 2 i ust. 3a 
i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.2)), w 
 uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku, Rada Miasta Gdyni uchwala 
co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody brzozę brodawkowatą (Wetula pendula Roth) o obwodzie pnia 
160 cm rosnącą  na działce nr 25/3, KM 12 w leśnictwie Gołębiewo, oddział 25b o współrzędnych 
geograficznych: N54 26 52.9 E18 29 15.1.

2. Drzewo, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega ochronie w celu zachowania szczególnej wartości 
przyrodniczej z uwagi na występowanie na niej czterech gatunków porostów podlegających ścisłej ochronie 
gatunkowej – brodaczki zwyczajnej, płucnika modrego, mąklika otrębiastego oraz płaskotki rozlanej.

3. W stosunku do pomnika przyrody ustanowionego w § 1 ust. 1 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, utrzymaniem, 
remontem lub naprawą urządzeń wodnych.

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby.

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej 
gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej.

4. Nadzór nad pomnikiem przyrody powierza się Nadleśniczemu Nadleśnictwa Gdańsk.

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

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
S. Szwabski

1) Dz. U. z 2013 r., poz. 645, Dz. U. z 2013 r., poz. 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379
2) Dz. U. z 2013 r., poz. 628, Dz. U. z 2013 r., poz. 842, M. P. z 2013 r., poz. 835
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UZASADNIENIE

Aktem prawnym regulującym obecnie cele, zasady i formy ochrony przyrody w Polsce jest ustawa 
o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 627, ze zm.).

Drzewa odznaczające się m.in. indywidualnymi cechami wyróżniającymi je wśród innych, twory 
przyrody żywej mogą zostać uznane za pomniki przyrody zgodnie z art. 40 ust. 1 ww. ustawy. Na podstawie 
art. 44 ust. 1 i ust. 3a ww. ustawy ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały rady gminy 
w oparciu o uzgodnienie właściwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Wnioskowana do uznania za pomnik przyrody będąca w dobrej kondycji zdrowotnej brzoza 
brodawkowata  posiada indywidualne cechy wyróżniające: występowanie na niej około 10 okazałych plech 
ściśle chronionego gatunku porostu – brodaczki zwyczajnej. Drzewo to jest pierwszym znanym stanowiskiem 
tego gatunku w południowym kompleksie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Plechy brodaczki rosną 
w wyższych partiach pnia, na wysokości ponad 7 m. Na pniu brzozy stwierdzono również obecność 3. innych 
taksonów porostów objętych ścisłą ochroną gatunkową, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. z 2004 r., 
nr 168, poz. 1765), tj. płucnika modrego, mąklika otrębiastego oraz płaskotki rozlanej.

Z uwagi na powyższe brzozę brodawkowatą należy uznać za szczególnie cenny i atrakcyjny okaz. 
Ponadto w skład bioty tego drzewa wchodzą również pospolite gatunki niepodlegające ochronie, tj. postułka 
pęcherzykowata, paznokietnik ostrygowy, trzonecznica rdzawa, chrobotek skrzydlasty i palczasty, liszajec 
bezpłatkowy i szary, Szarek pogięty, misecznica proszkowata oraz ziarniak malutki. Dolną część pnia od strony 
północnej, do wysokości około 1,5 m, pokrywają mszaki. Drzewo rośnie 4 m od skraju drogi leśnej 
oznakowanej żółtym szlakiem turystycznym. Dodatkowo, zgodnie z opinią Biura Ogrodnika Miasta wyrażoną 
w piśmie z dnia 03.03.2014 r., brzoza jest w dobrej kondycji zdrowotnej, z niewielką ilością posuszu normalną 
dla drzew rosnących w pewnym zwarciu. W porównaniu z sąsiadującym drzewostanem drzewo to o wysokości 
ok. 22m i obwodzie pnia 160 cm odznacza się okazałymi rozmiarami.

Ponieważ, zgodnie z art. 44 ust 3a ustawy o ochronie przyrody, projekty uchwał o ustanowieniu pomnika 
przyrody oraz o zniesieniu ochrony pomnikowej wymagają uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony 
środowiska, wystąpiono do ww. organu ze stosownym wnioskiem. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Gdańsku pismem nr RDOŚ-Gd-PNII.623.13.2014.EK.1 z dnia 27.05.2014 r. uzgodnił bez uwag projekt 
niniejszej uchwały.

Mając na względzie opisane walory przyrodnicze drzewa zasługuje ono na miano pomnika przyrody.
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