UCHWAŁA NR VIII/56/15
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 23 września 2015 r.
w sprawie zwalczania rośliny z gatunku Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) z terenu Gminy
Kowalewo Pomorskie
Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 1 i 5 oraz art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2013r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz.U. z 2014r., poz 379, poz. 1072) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. poz. 627, poz. 628, poz. 842, z 2014r. poz. 805, poz.
850, poz. 1002, poz. 1863, oraz z 2015r. poz. 222) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do
z gatunku Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi).

likwidacji

z terenu

swoich

posesji

rośliny

2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 nakłada się celem zapobieżenia rozprzestrzeniania się Barszczu
Sosnowskiego, stanowiącego zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka oraz środowiska przyrodniczego.
3. Likwidacja ma polegać na zwalczaniu roślin gatunku Barszczu Sosnowskiego w sposób mechanicznym lub
chemiczny z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
§ 2. Za naruszenie przepisów zawartych w niniejsze uchwale przewiduję się kary grzywny wymierzone
w trybie i na zasadach określonych w kodeksie wykroczeń.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Jerzy Orłowski
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 7 ust 1 pkt 1 i 5 oraz art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz.U. z 2014r., poz 379,
poz. 1072) do zadań własnych gminy należą min. sprawy związane z ochroną środowiska i przyrody
oraz ochroną zdrowia. Barszcze kaukaskie w tym Barszcz Sosnowskiego, stanowią zagrożenie dla
zdrowia ludzi, wywołują między innymi trudno gojące się poparzenia, a nawet raka skóry, dlatego
istotne jest systematyczne, planowane zwalczanie tych roślin wszędzie tam, gdzie one występują.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z
2013r. poz. 627, poz. 628, poz. 842, z 2014r. poz. 805, poz. 850, poz. 1002, poz. 1863, oraz z
2015r. poz. 222) obowiązkiem organów administracji publicznej, osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych oraz osób fizycznych jest dbałość o przyrodę.
Wywiązywanie się z obowiązku dbania o zarządzany teren na podstawie obowiązujących
przepisów może istotnie wpłynąć na ograniczenie populacji tej rośliny.
W celu zwalczania Barszczu Sosnowskiego na nieruchomościach prywatnych znajduje
zastosowanie art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz.
594, poz. 645, poz. 1318, Dz.U. z 2014r., poz 379, poz. 1072), który upoważnia organ gminy do
stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na terenie gminy. Zgodnie z treścią tego
artykułu rada miejska może wydać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia
lub zdrowia mieszkańców.
Za naruszenie tych przepisów może być przewidziana kara grzywny.
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