
UCHWAlA NR IX.60.2019 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 11.06.2019 r. 

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 

N a podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 t.j.) oraz art. 44 

ust. 1, 2 i 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1614 ze zm.) Rada Gminy Baboszewo uchwala co nast~puje: 

§ 1 

1. Ustanawia si~ pomnikiem przyrody drzewo gatunku jesion wyniosly (Fraxinus 

excelsior), 0 obwodzie pnia 405 cm, rosnqce w miejscowosci Dluzniewo na 

dzialce nr 153, obr~b Dluzniewo, stanowiqcej wlasnosc prywatnq. 

2. Nazw~, wymiary i polozenie pomnika przyrody, 0 kt6rym mowa w ust. 1, 

okresla zalqcznik nr 1 do uchwaly. 

3. Wsp6lrz~dne geograficzne i geodezyjne pomnika przyrody, 0 kt6rym mowa 

w ust. 1, okresla zalqcznik nr 2 do uchwaly. 

4. Map~ przedstawiajqcq polozenie pomnika przyrody, 0 kt6rym mowa w ust. 1, 

okresla zalqcznik nr 3 do uchwaly. 

§ 2 

Ochrona drzewa pomnika przyrody w granicach lokalizacji obejmuje zasi~g 

korony i systemu korzeniowego. 

§ 3 

W stosunku do ww. pomnika przyrody wprowadza si~ nast~pujqce zakazy: 

1. niszczenia, uszkadzania lub przeksztalcania obiektu; 

2. wykonywania prac ziemnych trwale znieksztalcajqcych rzeib~ terenu wok61 

drzewa; 

3. uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 

4. dokonywania zmian stosunk6w wodnych jezeli zmiany te nie sluzq ochronie 

przyrody alba racjonalnej gospodarce rolnej, lesnej lub wodnej; 



5. umieszczania tablic reklamowych. 

§4 

W stosunku do ww. pomnika przyrody, w ramach czynnej ochrony, ustala sit; 

mozliwosc dokonywania zabieg6w pielt;gnacyjno-zabezpieczajqcych zgodnych 

z og61nie przyjt;tymi zasadami chirurgii drzew. 

§ 5 

Nadz6r nad ustanowionym pomnikiem przyrody sprawuje W6jt Gminy Baboszewo 

§ 6 

Wykonanie uchwaly powierza sit; W6jtowi Gminy Baboszewo. 

§ 7 

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku 

Urzt;dowym Wojew6dztwa Mazowieckiego . 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAl.Y IX.60.2019 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 11.06.2019 r. 

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 

00 Urz~du Gminy Baboszewo wplynql wniosek wlascieieli nieruehomosei, 

w sprawie obj~eia ochronq jesionu wynioslego (Fraxinus excelsior) rosnqcego na 

dzialce a nr ew. 153 w miejscowosci Dluzniewo. 

Na podstawie zalqczonej do wniosku ekspertyzy dendrologieznej bieglego 

sqdowego przy Sqdzie Okr~gowym w Warszawie w zakresie lesnietwa oraz 

oehrony i piel~gnaeji drzew stwierdzono, iz jesion wyniosly a obwodzie pnia 405 

em, (mierzonym na wysokosei 130 em), pierseienicy pnia 129 em, sredniey korony 

ok. 22 m rosnie w p6lnoenej ez~sei dzialki a nr ew. 153 w miejseowosci 

Dluzniewo, gm. Baboszewo. 

Majqc na uwadze wysokie wartosei przyrodnieze i krajobrazowe oeeniono, 

i.e wyst~pujq przeslanki do uznania drzewa za pomnik przyrody. Zgodnie z art. 44 

ust. 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ° ochronie przyrody (t.j. Oz. U. z 2018 r. 

paz. 1614) ustanowienie formy oehrony przyrody, takiej jak pomnik przyrody 

dokonuje rada gminy w drodze uchwaly, po uzgodnieniu projektu uehwaly 

z wlaseiwym regionalnym dyrektorem oehrony srodowiska. Wobee powyzszego 

projekt niniejszej uchwaly zostal uzgodniony z Regionalnym Oyrektorem Oehrony 

Srodowiska w Warszawie. 

W zwiqzku z powyzszym zasadne jest przyj~eie niniejszej uehwaly. 



Zalqcznik nr 1 

Nazwa 
pomnika 
przyrody 

L.p 
Obiekt 

poddany nazwa gat. 
ochronie pol., 

nazwa gat. lac . 

jesion wyniosly 
1. drzewo (Fraxinus 

excelsior) 

do uchwaly nr IX.60.2019 
Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 11.06.2019 

Wymiary 
Polozenie: 

Obw6d adres, 
pnia obr~b geod., 

wysokosc (em), nr dzialki ew. 
(m) mierzony 

na wys. 
1,3 m 

Dluzniewo. 
24 405 obr~b Dluzniewo. 

dz. ew. nr 153 



L.p Obiekt poddany 
Wsp61rz~dne 

ochronie geodezyjne zgodnie z 
GSO 2000, strefa 7 

5841473,0; 
1. drzewo 

7455030,5 

Zalqcznik nr 2 
do uchwaly nr IX.60.2019 

Rady Gminy Baboszewo 
z dnia 11.06.2019 r. 

Wsp61rz~dne 

geograficzne zgodnie 

z SIP 

(dokladnosc do 5 m) 

52°42'15,5"N; 

20 0 20'04,8''E 

PRZ .WO )NICl ,CY 1~i\IlY 

SI war, ukB, r;'JWf'z)'Li<i 



Zalqcznik nr 3 
do uchwaly nr IX.60 .2 019 

Rady Gminy Baboszewo 
z dnia 11.06. 2019 r. 

Mapa przedstawiaj,!c,! polozenie pomnika przyrody 
drzewa gatunku jesion wyniosly (Fraxinus excelsior), 

o obwodzie pnia 405 em, rosn,!eego w miejseowosci Dluzniewo na dzialee 
nr 153,obrllb Dluzniewo 
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