Uchwała Nr XXXIV/290/17
Rady Gminy Działdowo
z dnia 9 listopada 2017 r.
w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875) w związku z art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, poz. 2249, poz. 2260; z 2017 r. poz. 132, poz. 1074, poz. 60, poz. 1595)
po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie Rada Gminy Działdowo uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Pozbawia się statusu pomnika przyrody 3 drzewa gatunek lipa drobnolistna o obwodach pni
wynoszących 196 cm, 222 cm i 255 cm (mierzonych na wysokości 130 cm), rosnące w pasie drogi gminnej, na
działce nr 5/21, obręb Komorniki, wchodzące w skład alei pomnikowej nr 241/302/85 ustanowionej Komunikatem
Wojewody Ciechanowskiego w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. WRN w Ciechanowie
Nr 6 poz. 180 z 14 kwietnia 1985 r.).
2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody następuje z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa
powszechnego.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Zieliński

Uzasadnienie
W wyniku sporządzonej ekspertyzy dendrologicznej dotyczącej oceny stanu sanitarno-technicznego drzew
w zadrzewieniu alei pomnikowej w m. Malinowo, gmina Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie trzy drzewa
pomnikowe oznaczone numerami 15, 17 i 25 zostały zakwalifikowane do usunięcia z uwagi na zły stan
zdrowotny i zagrożenie bezpieczeństwa osób przebywających w pobliżu.
Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134
z późn. zm.) zniesienia formy ochrony przyrody dokonuje rada gminy w drodze uchwały. Jednocześnie przepis
art. 44 ust. 4 stanowi, iż zniesienie formy ochrony przyrody następuje m. in. w razie konieczności zapewnienia
bezpieczeństwa powszechnego.
Za usunięciem przedmiotowych drzew przemawia zły stan zdrowotny przez co zagrażają bezpieczeństwu
ruchu drogowego. Usunięcie drzew wymaga pozbawienia ich statusu pomnika przyrody przez Radę Gminy
Działdowo.
Zgodnie z wymogiem art. 44 ust. 3a ustawy o ochronie przyrody Wójt Gminy Działdowo wystąpił
z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o uzgodnienie projektu
przedmiotowej uchwały. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie nie wyraził stanowiska
w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu przedmiotowej uchwały, w związku z czym zgodnie
z art. 44 ust. 3b ww. ustawy uznaje się, iż projekt został uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora.

