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UCHWAŁA NR XVI/108/2012
RADY GMINY JANOWICE WIELKIE

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie pomnika przyrody – ALEJA JARZĄBA SZWEDZKIEGO, ul. Wojska Polskiego w Janowicach 
Wielkich (dz. nr 690/2) 

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 
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 1, 2, 3 i 3a oraz art. 45 ust. 1 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu: 

1. Znosi się ochronę 4 drzew pomnika przyrody - Aleja Jarząba Szwedzkiego, ul. Wojska Polskiego 
w Janowicach Wielkich dz. nr 690/2), opisanych w załączniku nr 1 niniejszej uchwały. 

2. Dokonuje się aktualizacji ilościowej drzew pomnika przyrody – Aleja Jarząba Szwedzkiego, ul. Wojska 
Polskiego w Janowicach Wielkich dz. nr 690/2), opisaną w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały. 

§ 2. W odniesieniu do drzew wymienionych w załączniku Nr 2 zakazuje się: 

1. Niszczenia lub uszkadzania drzew; 

2. Zanieczyszczania gleby w pobliżu drzew; 

3. Umieszczania tablic reklamowych na drzewach. 

§ 3. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje Wójt Gminy Janowice Wielkie. 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Szymon Młodziński
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Uzasadnienie

Uchwała powyższa ma charakter formalny i funkcjonalno-porządkowy i dotyczy obiektu uprzednio podlegającego 
ochronie na mocy Rozporządzenia Nr 4/91 Wojewody Jeleniogórskiego z dnia 10 maja 1991 roku w sprawie 
uznania za pomniki przyrody obiektów znajdujących się na terenie województwa jeleniogórskiego. Stan pomnika 
przyrody - Aleja Jarząba Szwedzkiego / 106 drzew gatunku sorbus intermedia - wg stanu początkowego na dzień 
10 maja 1991r. / uległ zmianie wskutek silnych wiatrów, część drzew uległa wywróceniu lub wycięciu ze względu 
na zagrożenie dla życia ludzi, budynków usługowych, a także pojazdów poruszających się drogą gminną Al. 
Wojska Polskiego (5 drzew zgodnie z pismem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - Wydział 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa nr SR.V.6634/22/EC/07 z dnia 1 marca 2007r.). Dlatego też ze 106 sztuk drzew 
pomnikowych zgodnie ze stanem faktycznym ubyło 26 drzew, a pozostało 80 sztuk drzew. W miesiącach IV-V 
2011 r. stwierdzono, że 4 drzewa wymagają pilnego wycięcia ze względu na całkowite uschnięcie /3 szt./ i jedno 
posiada odnogę uschniętą, co w przypadku jej odcięcia spowoduje utratę stabilności powodując stworzenie 
zagrożenia dla życia ludzi, mienia oraz pojazdów poruszających się w/w drogą. Zatem znosi się ochronę z 4 drzew 
z w/w alei ze względu na zły stan sanitarny i zagrożenie bezpieczeństwa powszechnego. Ogólny stan fitosanitarny 
drzewostanu alei jest bardzo zły. Na większości drzew występują owocniki grzybów patogenicznych . Rozkład 
tkanki drzewnej jest zaawansowany w takim stopniu , że brak jest możliwości przeprowadzenia zabiegów 
leczniczych, które mogłyby w istotny sposób poprawić poziom bezpieczeństwa użytkowników terenu. W miesiącu 
marcu 2011 r. Gmina wykonała nasadzenie 10 nowych drzew jarząba szwedzkiego w miejscach po wyciętych 
i wywróconych drzewach .W latach następnych Gmina planuje wykonać posadzenie nowych drzew jarząba 
szwedzkiego pomiędzy istniejącymi drzewami oraz w miejscach powstałych po wywrotach, czy wycince drzew. 
Ponadto w miesiącu maju 2011 r. prowadzone były cięcia sanitarne konarów i gałęzi grubych i średnich – suchych, 
by utrzymać jak najdłużej aleję jako pomnik przyrody. W przypadku zagrożenia i konieczności usunięcia drzew, 
Gmina w miarę potrzeb będzie wnioskowała o zezwolenie na wycinkę drzew zagrażających życiu ludzi czy też 
zabudowie. Gmina otrzymała od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu uzgodnienie projektu 
Uchwały Rady Gminy Janowice Wielkie /pismo RDOŚ Nr WPN.623.51.2011.GK z dnia 23.01.2012r./ w sprawie 
pomnika przyrody nr 258 – Aleja Jarząba Szwedzkiego ul. Wojska Polskiego w Janowicach Wielkich dz nr 690/2. 
W tej sytuacji zasadnym jest pozostawienie przedmiotowej alei jako pomnika przyrody w zaktualizowanej ilości 76 
drzew, w celu dalszego utrzymania charakteru przyrodniczego-wizualnego. 
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