
UCHWAŁA NR XXXIV/207/2014
RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 14 marca 2014 r.

zmieniająca rozporządzenie Nr 35 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie 
pomników przyrody położonych na terenie powiatu ciechanowskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 40 ust. 2 oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie, zmienia się 
rozporządzenie Nr 35 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie pomników przyrody 
położonych na terenie powiatu ciechanowskiego (Dz, Urz. Woj. Maz. Nr 152, poz. 5333 z późn. zm.) w części 
dotyczącej poz. - lp 75 załącznika do ww. rozporządzenia w ten sposób, że zmienia się stan zdrowotny jednego 
drzewa gatunek jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) - Szwoleżer II, rosnącego na działce nr ew. 36 stanowiącej 
teren parku  przy Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej uznając go za drzewo martwe.

§ 2. Drzewo należy pozostawić do samoistnego całkowitego rozpadu.

§ 3. Zmienia się status zdrowotny w obiekcie chronionym opisanym w § 1 uchwały z uwagi na fakt, że 
drzewo jest martwe.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 Jolanta Grochowska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r.

Poz. 4263



Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/207/2014

RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 14 marca 2014 r.

UZASADNIENIE

W związku z wnioskiem Dyrektora Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej  dokonano oględzin 
drzewa gat. jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) - Szwoleżer II. Podczas oględzin drzewa stwierdzono, że 
drzewo  jest uschnięte i nie rokuje szans na dalsze przeżycie. Zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy o ochronie 
przyrody na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, drzewa 
stanowiące pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu. . Zgodnie 
z art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z późn. 
zm.) ustanowienia lub zniesienia formy ochrony przyrody,

takiej jak pomnik przyrody dokonuje rada gminy w drodze uchwały po uzgodnieniu projektu

uchwały z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
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