Uchwala Nr XX.132.2020
Rady Gminy Baboszewo z dnia 20.08.2020 r.
w sprawie uzgodnienia

odst~pstw

od zakazow obowi,!zuj,!cych

w odniesieniu do pomnika przyrody w miejscowosci Dluzniewo, w zwi,!zku
z planowan'! realizacj,! inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marea
1990 r.

0

samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t. j.) oraz art. 45 ust.

2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

0

oehronie przyrody ( Dz. U. z 2020 r.

poz. 55 t. j.) Rada Gminy Baboszewo uehwala, eo

nast~puje

§1.
1. Uzgadnia

si~ odst~pstwa

od zakazow obowiqzujqeyeh w stosunku do

pomnika przyrody - drzewo gatunku jesion wyniosly (Fraxinus excelsior),
o obwodzie 405 em, rosnqcego w miejseowosci Dluzniewo na dzialce nr 153,

obr~b

Dluzniewo stanowiqcej wlasnosc prywatnq, uznanego za pomnik przyrody na
podstawie Uchwaly Nr IX.60.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 11 czerwca 2019
r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 7686).
2.

Odst~pstwa

od zakazow uzgadnia si~ w zwiqzku z reaJizacjq inwestycji celu

pubJicznego pn. "Budowa drogi S7 ode. Pienki - Plonsk", ktora
si~

cz~sciowo

znajduje

w strefie ochronnej pomnika przyrody, obejmujqcej zgodnie z Uchwalq Nr

IX.60.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 11 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2019 r. poz. 7686)

zasi~g

korony i systemu korzeniowego (ok. 22 m). W strefie

ochronnej pomnika przyrody znajdujq

si~

ponizej wymienione projektowane

elementy:
1) Row drogowy

0

szerokosci 4,5 m i

poszczegolnych elementow od
gorna

kraw~di

gl~bokosci

kraw~dzi

1,9 m. Odleglosci

pnia drzewa Sq

nast~pujqce:

skarpy rowu - ok. 4 m, dno rowu - ok. 6,5 m,

pobocza ok. 8,6 m. W ramach budowy zajdzie koniecznosc
humusu na

gl~bokosc

kraw~di

zdj~cia

ok. 35 em, wykonania wykopu pod poboeze i row,

uksztaltowania korpusu drogi i skarp rowu, ulozenia na poboczu
nawierzchni

z

kruszywa,

humusowania

i

wykonania

obsiewu

mieszankami traw na skarpach;
2) Zjazd publiczny na dzialkll ew. nr 153 zlokalizowany w brzegowej partii
strefy

ochronnej

pomnika

przyrody. Odleglosci

poszczegolnych

elementow projektowanej drogi dojazdowej do krawlldzi pnia drzewa Sq
nastllPujqCe: dolna krawlldi skarpy - ok. 8,8 m, jezdnia - ok. 10 m.
W ramach budowy zajdzie koniecznose USunillcia humusu pod koronll
zjazdu na gillbokose ok. 35 cm, wykonanie korpusu zjazdu, jezdni
bitumicznej i zatrawionych skarp ziemnych. Moze rowniez zajse
potrzeba wykonania cille technicznych w koronie drzewa w celu
zachowania skrajni nad zjazdem publicznym.
3) Ogrodzenie drogi ekspresowej

0

wysokosci 2,5 m w odleglosci okolo

3,3 m od pnia drzewa. Postawienie typowego ogrodzenia obejmuje
wykonanie dol ow 0 ok. 30 cm, gillbokose 1,2 - 1,5 m pod slupki
w rozstawie, co ok. 4 m (tj. ok. 6 szt. w

zasi~gu

strefy ochronnejl,

wykonanie liniowego wykopu gillbokosci i szerokosci ok. 30 cm w celu
wkopania siatki ogrodzeniowej w grunt na gillbokose 30 cm (w linii tej
przebiegu zgodnie z plan em sytuacyjnyml, wykonanie fundamentow
betonowych pod slupki, umieszczenie slupkow oraz

rozpi~cie

siatki

ogrodzeniowej wraz z zasypaniem siatki gruntem;
4) Latarnia zlokalizowana w projektowanym korpusie drogi S7 w odleglosci
ok. 8,8 m od pnia drzewa ( w skrajnej partii strefy ochronnej pomnika).
Postawienie latarni obejmuje wykonanie dolu 0 ok. 60 cm, gillbokosc ok
1,65 m pod fundament, wykonanie fundamentu betonowego, obsadzenie
slupa latarni wys. 12 m. Moze rowniez zajse potrzeba wykonania cille
technicznych w koronie drzewa w celu umozliwienia wykonania robot do
wysokosci ok. 2 m powyzej latarni i 2 m na zewnqtrz;
5) Slup ekranu akustycznego wysokosci 6 m w odleglosci ok. 10 m od pnia
drzewa (na skraju strefy ochronnej pomnika).
obejmuje osadzenie w istniejqcych gruncie pala

Posadowienie slupa
0

srednicy 0,8 m

i dlugosci 7 m oraz zamontowanie slupa do fundamentu. Moze rowniez
zajse potrzeba wykonania cille technicznych w korownie drzewa w celu

umoZliwienia wykonania robot do wysokosci ok. 10m ponad
powierzchni q terenu oraz w odleglosci ok. 2 m od slupa ekranu.
W czasie prac nie jest przewidziana wycinka drzewa.
3. Podczas realizacji inwestycji celu publicznego nie obowiqzuje nast!;lpujqce
zakazy:
1) Niszczenia, uszkadzania lub przeksztalcania obiektu lub obszaru;
2) Wykonywania prac ziemnych trwale znieksztalcajqcych rzeibf) terenu,
z wyjqtkiem prac zwiqzanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub
przeciwpowodziowym alba budowq, odbudowq, utrzymywaniem, remontem
lub naprawq urzqdzen wodnych;
3) Uszkadzania i zanieczyszczania gleby wokol drzewa,
4) Dokonywania zmian stosunkow wodnych, jezeli zmiany te nie sluzq ochronie
przyrody alba racjonalnej gospodarce rolnej, lesnej, wodnej lub rybackiej,
5) Zmiany sposobu uzytkowania ziemi w sqsiedztwie drzewa

§ 2.

Uzgodnienie odstf)pstw od zakazow okreslonych w § 1 nast!;lpuje pod
warunkiem zachowania okreslonych zasad realizacji inwestycji:
1) Wykonywanie wszelkich robot ziemnych w obr!;lbie pnia, korony i korzeni
pomnika przyrody w sposob r!;lczny i pod nadzorem uprawnionego inspektora
ds. terenow zielenL przy odsloni!;lciu wierzchniej warstwy gleby do 50 cm
oraz

oszczf)dzeniem

przeprowadzenie

korzeni

kabla

powyzej

przeciskiem

lcm

srednicy

a

takze

lub

rf)cznym

wykopem

wqskoprofilowym;
2) Zabezpieczenia pnia pomnika przyrody poprzez wykonanie oslony w formie
odeskowania lub oslon z maty slomianej;
3) Niezwlocznego zabezpieczenia powierzchni powstalych ran i uszkodzen
pomnika przyrody preparatami impregnujqcymi;

4) Odstqpienie od usuwania korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statykt;)
drzewa, usuwania zywych korzeni, ktore nie kolidujq z inwestycjq oraz
oszczt;)dzeniern korzeni powyzej lcrn srednicy;
5) wykonane prace nie rnogq spowodowac utraty walor6w przyrodniczych
pornnika przyrody oraz zniszczenia gatunk6w chronionych wystt;)pujqcych
w jego obrt;)bie.

§ 3.

Uzgodnienie odstt;)pstw od zakaz6w okreslonych w § 1 obowiqzuje w okresie
niezbE;)dnyrn do realizacji inwestycji celu publicznego.

§ 4.

Wykonanie uchwaly powierza siE;) Wojtowi Grniny Baboszewo.

§ 5.

Uchwala wchodzi w zycie z dniern podjE;)cia.

PRZEW DN :Zf\CY

ADY

UZASADNIENIE
Al~:tem

prawnym regulujqcym cele, zasady i formy ochrony przyrody w Polsce

jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.

0

ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55

t.j.) . Stosownie do przepisow obowiqzujqcej ustawy 0 ochronie przyrody rada gminy
ustanawia pomniki, zdejmuje status pomnikow (art. 44 ust. 1, ust. 3), a takze
uzgadnia zakres prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody i realizacji celu
publicznego (art. 45 ust. 2 pkt 1 i 2). Powyzsze post~powanie nast~puje bez wzgl~du
na mocy jakiego aktu prawa miejscowego pomnik przyrody zostal ustanowiony tzn.
czy pomnik zostal ustanowiony rozporzqdzeniem wojewody, czy rady gminy.
Przedmiotowe drzewo rosnie na terenie dzialki ewidencyjnej nr 153,
Dluzniewo. Jest to jesion wyniosly (Fraxinus excelsior)
W/w drzewo

obj~te

0

obr~b

obwodzie pnia 405 cm.

zostalo ochronq pomnikowq na podstawie Uchwaly

nr IX.60.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 11.06.2019 r. (Dziennik

Urz~dowy

Wojewodztwa Mazowieckiego nr 7686 z dnia 19.06 .2 019 r.). Potrzeba uzgodnienia
odst~pstw

od zakazow obowiqzujqcych w odniesieniu do pomnika przyrody

powstala z uwagi na koniecznosc realizacji inwestycji celu pubJicznego
w przypadku braku rozwiqzan alternatywnych.
Zgodnie z pismem STRABAG Sp. z
Poludnie Sp. z

O. O.

O. O.

(Lider) i STRABAG Infrastruktura

(Partner) z dnia 15.04.2020 r. (data wplywu: 21.04 .2020 r.)

inwestycja polegajqca na "Budowie drogi S7 Olsztynek (S51) - Plonsk (S10) odc .
Pienki - Plonski"

cz~sciowo

znajduje

si~

w strefie ochronnej pomnika przyrody

obejmujqcej zgodnie z uchwalq Rady Gminy Baboszewo

zasi~g

korony i systemu

korzeniowego (ok. 22 m.). Decyzja ZRiD nr 116/SPEC/2019 zatwierdzila Projekt
Budowalny

WW.

inwestycji i wnioskodawca nie rna mozliwosci wprowadzenia

alternatywnych rozwiqzan w rejonie chronionego obiektu. W strefie ochronnej
pomnika przyrody znajdujq
1) Row drogowy

0

si~

ponizej wymienione projektowane elementy:

szerokosci 4,5 m i

poszczegolnych elementow od
kraw~di

kraw~dzi

gl~bokosci

1,9 m. Odleglosci

pnia drzewa Sq

skarpy rowu - ok. 4 m, dno rowu - ok. 6,5 m,

8,6 m. W ramach budowy zajdzie koniecznosc

zdj~cia

nast~pujqce:

kraw~di

gorna

pobocza ok.

humusu na

gl~bokosc

ok. 35 cm, wykonania wykopu pod pobocze i row, uksztaltowania korpusu

drogi i skarp rowu, ulozenia na poboezu nawierzehni z kruszywa,
humusowania i wykonania obsiewu mieszankami traw na skarpaeh;
2) Zjazd publiezny na dzialkEl ew. nr 153 zlokalizowany w brzegowej partii
strefy oehronnej pomnika przyrody. Odleglosei poszezegolnyeh elementow
projektowanej drogi dojazdowej do krawEldzi pnia drzewa Sq nastElPujqee:
do Ina krawEldz skarpy - ok. 8,8 m, jezdnia - ok. 10 m. W ramaeh budowy
zajdzie konieeznosc usuniEleia humusu pod koronEl zjazdu na glElbokosc ok.
35 em, wykonanie korpusu zjazdu, jezdni bitumieznej i zatrawionyeh skarp
ziemnyeh. Moze rowniez zajsc potrzeba wykonania eiElc teehnieznyeh
w koronie drzewa w celu zachowania skrajni nad zjazdem publicznym.
3) Ogrodzenie drogi ekspresowej

0

wysokosei 2,5 m w odleglosci okolo 3,3 m

od pnia drzewa. Postawienie typowego ogrodzenia obejmuje wykonanie
dolow 0 ok. 30 em, glElbokosc 1,2 - 1,5 m pod slupki w rozstawie, co ok. 4 m
(tj. ok. 6 szt. w zasiElgu strefy oehronnej), wykonanie liniowego wykopu
glElbokosci i szerokosci ok. 30 em w celu wkopania siatki ogrodzeniowej
w grunt na glElbokosc 30 cm (w linii tej przebiegu zgodnie z planem
sytuacyjnym),
umieszezenie

wykonanie
slupkow

fundamentow

oraz

rozpiEleie

betonowyeh
siatki

pod

ogrodzeniowej

slupki,
wraz

z zasypaniem siatki gruntem;
4) Latamia zlokalizowana w projektowanym korpusie drogi 57 w odleglosci ok.
8,8 m od pnia drzewa ( w skrajnej partii strefy ochronnej pomnika).
Postawienie latami obejmuje wykonanie dolu 0 ok. 60 cm, glElbokosc ok 1,65
m pod fundament. wykonanie fundamentu betonowego, obsadzenie slupa
latami wys. 12 m. Moze rowniez zajsc potrzeba wykonania eiElc teehnicznyeh
w koronie drzewa w celu umozliwienia wykonania robot do wysokosci ok.
2 m powyzej latami i 2 m na zewnqtrz;
5) 5lup ekranu akustycznego wysokosci 6 m w odleglosci ok. 10 m od pnia
drzewa (na skraju strefy oehronnej pomnika). Posadowienie slupa obejmuje
osadzenie w istniejqcych gruncie pala

0

zamontowanie slupa do fundamentu.

srednicy 0,8 m i dlugosci 7 m oraz
Moze rowniez zajsc potrzeba

wykonania ciElc technicznych w korownie drzewa w celu umozliwienia
wykonania robot do wysokosci ok. 10m ponad powierzchni q terenu oraz
w odleglosci ok. 2 mod slupa ekranu.

W czasie prac nie jest przewidziana wycinka drzewa.
Uzgodnienie odstf;)pstw od zakazow obowiqzujqcych w odniesieniu do
pomnika przyrody moze nastCjpiC w drodze uchwaly rady gminy, po uprzednim
pozytywnym zaopiniowaniu jej projektu przez Regionainego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie, Wydzial Spraw Terenowych w Ciechanowie. Nastf;)pnie,
uchwala podiega publikacji w Dzienniku Urzf;)dowym.

PRZEW

