UCHWAŁA Nr VI/42/2015
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie pomników przyrody położonych w miejscowości
Otwock Wielki na terenie Gminy Karczew
Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz.
U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.1) w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009
r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań
administracji publicznej w województwie (t. j. Dz. U. z 2009 Nr 92, poz. 753 z późn. zm.2) w
związku z rozporządzeniem Nr 16 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 lipca 2009 r. w
sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu otwockiego (Dz.
Urz. Woj. Maz. Nr 124, poz. 3631) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Pomniki przyrody położone w miejscowości Otwock Wielki w Gminie Karczew
na działce o nr ew. 1005/2 stanowią grupę 14 szt. drzew okazałych rozmiarów, z gatunku dąb
szypułkowy (Quercus robur).
2. Wymiary poszczególnych drzew oraz ich współrzędne geograficzne i geodezyjne
określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Mapa przedstawiająca położenie pomników przyrody, o których mowa w ust. 1,
stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Nadzór nad pomnikami przyrody sprawuje Burmistrz Karczewa.
§ 3. Szczególnym celem ochrony pomników przyrody, o których mowa w § 1, jest
zachowanie wartości przyrodniczych, krajobrazowych, naukowych, historycznych
i kulturowych.
§ 4. 1. W stosunku do pomników przyrody, o których mowa w § 1, w ramach czynnej
ochrony, ustala się:
1) obowiązek stałego monitorowania i utrzymywania stanu właściwego, wykonywanie
zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających oraz realizacji celów ochrony;
2) obowiązek stałego monitorowania oznakowania i uzupełnianie jego braków;
3) ochronę drzew w obszarze obejmującym zasięg korony i systemu korzeniowego nie
mniejszym niż w promieniu 15 metrów od zewnętrznej krawędzi pnia drzewa.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1 należą do obowiązków sprawującego nadzór nad
pomnikami przyrody.
§ 5. W stosunku do pomników przyrody, o których mowa w § 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 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
albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
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5) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
6) zmiany sposobu użytkowania ziemi;
7) umieszczania tablic reklamowych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

UZASADNIENIE
Z dniem 1 sierpnia 2009 r., zgodnie z ustawą z dnia 18 czerwca 2009 r. o zmianie
niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji
publicznej w województwie, Wojewoda Mazowiecki przekazał kompetencje w zakresie
ustanawiania i znoszenia pomników przyrody Radzie Miejskiej w Karczewie. Przed
przekazaniem powyższych kompetencji, w dniu 31 lipca 2009 r. Wojewoda Mazowiecki
wydał rozporządzenie Nr 16 w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na
terenie powiatu otwockiego. Celem jego wprowadzenia było prawne usankcjonowanie
obiektów przyrody, które ustanowione były jako pomniki przyrody w różnych okresach
funkcjonowania ustaw dot. ochrony przyrody.
Na podstawie powyższego rozporządzenia ochroną prawną objęta była grupa
siedemnastu drzew – dębów szypułkowych, znajdujących się na działce nr ew. 1005/2, na
terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Otwocku Wielkim Gmina Karczew (lp. 47
załącznika do ww. rozporządzenia).
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ww. ustawy do czasu wejścia w życie aktów prawa miejscowego
wydanych na podstawie upoważnień zmienianych tą ustawą zachowują moc dotychczasowe
akty prawa miejscowego, w tym akty dotyczące pomników przyrody.
W związku z utratą walorów przyrodniczych jednego z dębów, który uległ przewróceniu
w 2010 r. oraz zagrożeniem dla bezpieczeństwa powszechnego, jakie stwarzają dwa drzewa
ze względu na zły stan zdrowotny, należy znieść ochronę z 3 szt. drzew. W związku z tym
ochronie prawnej podlegają pozostałe drzewa z gatunku dąb szypułkowy w liczbie 14 sztuk,
których lokalizację przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.
Z chwilą wejścia w życie uchwały Rady Miejskiej w Karczewie w sprawie pomników
przyrody położonych w miejscowości Otwock Wielki w Gminie Karczew utraci moc pkt 47
załącznika do rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego Nr 16 z dnia 31 lipca 2009r. w
sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu otwockiego.
Uchwała określa zakazy dla pomnika przyrody wybrane spośród katalogu zakazów
wymienionych w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Uchwała określa również zasady wykonywania działań w ramach czynnej ochrony,
poprzez:
 wyznaczenie minimum 15-metrowej strefy zasięgu czynnej ochrony, umożliwiającej
zabezpieczenie koron, pni i systemów korzeniowych drzewa, pomnika przyrody;
 zobowiązanie nadzorującego do stałego monitorowania pomnika przyrody,
wykonywania zgodnie ze sztuką ogrodniczą prac mających na celu zachowania w
należytym stanie cennych przyrodniczo i kulturowo obiektów oraz eliminowania
zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
 wykonywanie działań dążących do zachowania stanu właściwego pomnika przyrody i ich
wartości kulturowych i przyrodniczych;
 zobowiązanie nadzorującego do stałej dbałości o czytelne oznakowanie pomnika przyrody,
zgodnie z art.115 ustawy o ochronie przyrody.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, któremu przesłano do uzgodnienia
projekt niniejszej uchwały, w ustawowym terminie nie zajął stanowiska w sprawie, w
związku z czym uznaje się, że rozstrzygnięcie uważa się za przyjęte się w brzmieniu
przedłożonym przez gminę.
Realizacja przedmiotu uchwały wywołuje skutki finansowe dla budżetu Gminy Karczew. Na
koszty te składa się m.in. oznakowanie pomników przyrody w kwocie ok. 15 zł za każdy
pomnik przyrody. Pozostałych kosztów związanych z prowadzonymi w ramach czynnej
ochrony zabiegami pielęgnacyjnymi i ekspertyzami dendrologicznymi wykonywanymi w
zależności od potrzeb, w chwili obecnej nie można oszacować.
Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

ZAŁĄCZNIK Nr 1
do UCHWAŁY Nr VI/42/2015
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 30 marca 2015 r.

Grupa drzew

Obiekt
poddany
ochronie

Wymiary drzew
Wysokość
(m)

Obwód
(cm)

1.

24

290

2.

25

430

3.

24

355

4.

25

495

5.

23

270

6.

23

370

7.

24

268

8.

24

352

9.

23

316

10.

24

293

11.

23

265

12.

23

304

13.

23

262

14.

21

204

Współrzędne geodezyjne
zgodnie
z GSO 2000, strefa 7

Współrzędne
geograficzne zgodnie
z SIP
(dokładność do 5 m)

7517104,91
5769003,26
7517103,33
5769007,58
7517105,03
5769018,54
7517107,46
5769026,55
7517996,35
5769021,39
7517053,99
5769011,75
7517075,33
5769068,47
7517083,22
5769061,59
7517085,47
5769052,23
7517091,84
5769043,82
7517084,75
5769044,03
7517084,76
5769030,25
7517079,97
5769018,92
7517054,80
5769023,78

21,1458 E
52,0317 N
21,1458 E
52,0317 N
21,1458 E
52,0317 N
21,1458 E
52,0317 N
21,1457 E
52,0317 N
21,1455 E
52,0317 N
21,1456 E
52,0319 N
21,1457 E
52,0318 N
21,1457 E
52,0318 N
21,1457 E
52,0318 N
21,1457 E
52,0318 N
21,1457 E
52,0317 N
21,1456 E
52,0317 N
21,1455 E
52,0317 N
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