
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY 
ŚRODOWISKA

W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 27 sierpnia 2009 r.

RDOŚ-04.PN.6634-652-1/09/MŚ

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 44 ust 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. Nr 92, poz. 880 z poźn. zm.) i art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 
postępowania  administracyjnego  (Dz.  U.  z  2000  r.  Nr  98,  poz.  1071  z  późn  zm.);  

postanawiam

na wniosek Wójta Gminy Kęsowo

uzgodnić

projekt  uchwały  Rady  Gminy  w  Kęsowie  w  sprawie  ustanowienia  pomnikiem  przyrody 
następujących obiektów:

1) zespołu drzew w liczbie 21 szt. pod nazwą Aleja Klonowa rosnących w miejscowości 
Adamkowo na działce ewid. nr 316 i 180/2 obręb Pamiętowo;

2) drzewa rodzaju wiąz rosnącego w miejscowości Adamkowo na działce ewid. nr 316 
obręb Pamiętowo;

3) drzew  w  liczbie  2  szt.  z  gatunku  dąb  szypułkowy  rosnących  w  miejscowości 
Adamkowo na działce ewid. nr 314 obręb Pamiętowo;

UZASADNIENIE

W  dniu  7  sierpnia  2009  roku  do  Regionalnej  Dyrekcji  Ochrony  Środowiska  
w Bydgoszczy wpłynęło pismo, znak: RGI 6133 – 5/09 z dnia 4 sierpnia 2009 roku Wójta 
Gminy Kęsowo dotyczące zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Kęsowo w sprawie 
ustanowienia pomników przyrody.

Na podstawie dołączonych do projektu uchwały kwestionariuszy pomników przyrody 
wynika, że:
1) drzewa w liczbie 21 szt. pod nazwą Aleja Klonowa rosnące w miejscowości Adamkowo 

na działce ewid. nr 316 i 180/2 obręb Pamiętowo wyróżniają się w krajobrazie poprzez 
okazałe rozmiary, duże obwody w pierśnicy (od 145 - 245 cm) oraz dobrą zdrowotność 
mimo sędziwego wieku drzew (ok. 100 lat).

2) drzewo rodzaju wiąz w wieku 200 lat,  rosnące w miejscowości Adamkowo na działce 
ewid. nr 316 obręb Pamiętowo jest okazałych rozmiarów (wysokość ok. 25 m, rozpiętość 
korony 16 metrów, obwód pierśnicy: 313 cm), a ubytki w strzale i koronie są nieznaczne. 
Cechy te wyróżniają omawiane drzewo w lokalnym krajobrazie.



3)  drzewa w liczbie  2 szt.  z gatunku dąb szypułkowy,  w wieku około 200 lat,  rosnące  
w miejscowości Adamkowo na działce ewid. nr 314 obręb Pamiętowo wyróżniają się  
w  lokalnym  krajobrazie  poprzez  okazałe  rozmiary  tj.  wysokość  około  24  metry  i 
rozpiętość koron dochodzącą do 20 metrów, a także dobrą zdrowotność korony i pnia 

Uznaje  się,  że  drzewa  ze  względu  na  swoje  cechy  posiadają  szczególne  wartości 
przyrodnicze, naukowe i krajobrazowe.

W związku z powyższym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska na podstawie art. 
44 ust. 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 
późn. zm) uzgodnił przedmiotowy projekt uchwały Rady Gminy Kęsowo.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie wniesione za pośrednictwem 
Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Bydgoszczy  do  Generalnego  Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Warszawie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kęsowo
2. a/a


