Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SŁAWNO
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów dla pomników przyrody w związku z odbudową zespołu
zbiorników wodnych retencyjnych na terenie historycznego Parku Wiejskiego w Tychowie wraz z
urządzeniami przelewowymi oraz odbudową rowów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 45 ust. 2 pkt. 1, w związku z art. 44 ust. 1, ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142)
Rada Gminy Sławno uchwala co następuje:
§ 1. Uzgadnia się odstępstwa od zakazów dla pomników przyrody: drzewo - żywotnik zachodni o obwodzie
pnia 250 cm i wysokości 24 m - poz. w wojewódzkim rejestrze pomników przyrody - 476, drzewo - wiąz górski o
obwodzie pnia 360 cm i wysokości 30 m - poz. w wojewódzkim rejestrze pomników - 477, drzewo - daglezja
zielona o obwodzie pnia 315 cm i wysokości 35 m - poz. w wojewódzkim rejestrze pomników - 478, drzewo - klon
srebrzysty o trzech odnogach o obwodzie pnia 480 cm i wysokości 32 m oraz drzewo - lipa drobnolistna o
obwodzie pnia 520 cm i wysokości 34 m ustanowionych Rozporządzeniem Nr 51/95 Wojewody Słupskiego z dnia
28 sierpnia 1995 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Słupskiego Nr 27, poz. 121)
utrzymanego w mocy Rozporządzeniem Nr 2/99 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 marca 1999 r.
w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przez Wojewodę Gorzowskiego, Wojewodę
Koszalińskiego, Wojewodę Pilskiego, Wojewodę Słupskiego oraz Wojewodę Szczecińskiego obowiązujących na
obszarze województwa zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 1999 r. Nr 7, poz. 71,
z 2003 r., Nr 64, poz. 1143, z 2005 r., Nr 98, poz. 1995, z 2014 r., poz. 3298), rosnących na działce nr 245, obręb
ewidencyjny Tychowo, gm. Sławno oraz dla drzewo - jodła pospolita o obwodzie pnia 364 cm - nr rejestru
wojewódzkiego - 25, drzewo - dąb szypułkowy o obwodzie pnia 435 cm - nr rejestru wojewódzkiego - 26, drzewo
- buk zwyczajny o obwodzie pnia 337 cm charakterystycznie rozdwojony i zrośnięty przez sęk - nr rejestru
wojewódzkiego 27, drzewo - korkowiec amurski o obwodzie pnia 130 cm - nr rejestru wojewódzkiego - 28 oraz
drzewo - żywotnik olbrzymi o obwodzie pnia 235 cm - nr rejestru wojewódzkiego 29 ustanowionych Ogłoszeniem
Wojewody Słupskiego z dnia 4 grudnia 1978 r. o stanie pomników przyrody Nr Rejestru Wojewódzkiego - 149
(Dz. Urz. WRN w Słupsku Nr 8, poz. 14), utrzymanego w mocy Rozporządzeniem Nr 2/99 Wojewody
Zachodniopomorskiego z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przez
Wojewodę Gorzowskiego, Wojewodę Koszalińskiego, Wojewodę Pilskiego, Wojewodę Słupskiego oraz
Wojewodę Szczecińskiego obowiązujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego z 1999 r. Nr 7, poz. 71, z 2003 r., Nr 64, poz. 1143, z 2005 r., Nr 98, poz. 1995, z 2014 r.,
poz. 3298), rosnących na działce nr 245, obręb ewidencyjny Tychowo, gm. Sławno, w następującym zakresie:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;
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.
§ 2. Uzgodnienie odstępstw od zakazów dla pomników przyrody wymienionych w § 1 niniejszej uchwały
obowiązuje na obszarze realizacji inwestycji „Odbudowa zespołu zbiorników wodnych retencyjnych na terenie
historycznego Parku Wiejskiego w Tychowie wraz z urządzeniami przelewowymi oraz budową rowów" zgodnie z
projektem budowlanym wykonanym przez B.O.P. EKO-PROJEKT Paweł Ulatowski ul. Leśna 8, 77-124 Parchowo
wykonanym w listopadzie 2017 r. w ramach prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, której celem jest
w szczególności ochrona walorów krajobrazowych oraz zieleni we wsiach - w okresie niezbędnym do jej realizacji.
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§ 3. Prace wykonywane w ramach inwestycji "Odbudowa zespołu zbiorników wodnych retencyjnych na terenie
historycznego Parku Wiejskiego w Tychowie wraz z urządzeniami przelewowymi oraz odbudową rowów"
zlokalizowanej na działce nr 245, obręb ewidencyjny Tychowo, gm. Sławno, ograniczać się będą do gruntu
znajdującego się pod wodami powierzchniowymi stojącymi, w bezpośrednim sąsiedztwie ustanowionych
pomników przyrody, w sposób jak najmniej ingerujący w warunki życia pomników przyrody wskazanych w § 1
niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: 10A61ED6-12B7-49B3-9628-934EDC30C20F. Projekt

Strona 2

Uzasadnienie
W związku z planowaną inwestycją pn. "Odbudowa zespołu zbiorników wodnych retencyjnych na terenie
historycznego Parku Wiejskiego w Tychowie wraz z urządzeniami przelewowymi oraz przebudową rowów",
która zlokalizowana będzie na terenie działki nr 245, obręb ewidencyjny Tychowo, gm. Sławno, stanowiącej
własność Gminy Sławno należało podjąć stosowną uchwałę w związku z art. 45, ust.2, pkt. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. Urz. z 2018 r., poz. 142 t.j.) stanowiącym, że zakazy wprowadzone w
stosunku do pomników przyrody nie dotyczą prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po
uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody tj. Radą Gminy Sławno.
W ramach planowanego działania przewidziano budowę dziewięciu urządzeń przelewowych, w tym
odbudowę istniejących fragmentów grobli, zapewniając prawidłowe funkcjonowanie przedmiotowych
zbiorników. Wykonanie przedmiotowej inwestycji zaliczyć można do zadań z zakresu ochrony przyrody w
szczególności poprzez zachowanie krajobrazu oraz zieleni na wsiach. Inwestycja pozwoli zachować
charakterystyczne dla Wiejskiego Parku w Tychowie zbiorniki wodne (w chwili obecnej zamulone i
zakrzaczone) w układzie kaskadowym (paciorkowym), zasilane wodami opadowymi i gruntowymi, które są
rozpoznawalnym elementem krajobrazu okolic Tychowa. Przedmiotowy park stanowi główne tereny zielone we
wsi Tychowo.
Obszar oddziaływania planowanych urządzeń wodnych ograniczać się będzie głównie do gruntu
znajdującego się pod wodami powierzchniowymi stojącymi, jednakże należy uzgodnić odstępstwa od zakazów
dla pomników przyrody zlokalizowanych na tej samej działce co planowana inwestycja, ponieważ prace
odbywać się będzie w bezpośrednim sąsiedztwie pomników przyrody, mogąc mieć wpływ na warunki życia
przedmiotowych drzew, o których mowa w niniejszej uchwale.
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