UCHWAŁA Nr XI/101/19
Rady Gminy Działdowo
z dnia 18 lipca 2019 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska w Olsztynie Rada Gminy Działdowo uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Pozbawia się statusu pomnika przyrody 1 drzewa – gatunek lipa drobnolistna o obwodzie pnia
wynoszącym 290 cm (mierzonym na wysokości 130 cm), rosnącego w pasie drogi wojewódzkiej nr 538 Łasin –
Rozdroże w km 98+540 po lewej stronie drogi, na działce nr 27, obręb Uzdowo, wchodzącego w skład alei
pomnikowej nr 68/129/79 ustanowionej Komunikatem Wojewody Ciechanowskiego z dnia 10 maja 1979 r.
w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. WRN w Ciechanowie Nr 2 poz. 18 z 25 czerwca 1979 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.

Przewodnicząca Rady
Krystyna Wasiak

Uzasadnienie
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Nidzicy 13-100 Nidzica,
ul. Kolejowa 29 zwrócił się z prośbą o zniesienie statusu pomnika przyrody z 1 drzewa gatunek: lipa
drobnolistna, rosnącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 538 Łasin - Rozdroże w lokalizacji km 98+540.
Wnioskodawca uzasadnił powyższe tym, iż przedmiotowe drzewo zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego
oraz nie rokuje szans na przeżycie z uwagi na zły stan fitosanitarny; drzewo posiada pęknięty pień od podstawy
do miejsca rozwidlenia na dwa przewodniki. Oględziny drzewa potwierdziły sytuację opisaną we wniosku.
Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r. poz. 1614 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 przedmiotowego drzewa przemawia zły stan zdrowotny przez co zagraża bezpieczeństwu
ruchu drogowego. Usunięcie drzewa wymaga pozbawienia go 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.

