
 

 

UCHWAŁA Nr XXVIII/223/16 

RADY GMINY PRUSZCZ 

z dnia 28 października 2016 r. 

w sprawie zniesienia formy ochrony z alei jarzębów szwedzkich, w granicach administracyjnych Gminy 

Pruszcz 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) w związku z art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku 

o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r. poz. 1651; z 2014 r. poz. 926, z 2015 r. poz. 1045 oraz z 2016 r. poz. 422, 

M. P. z 2015 r. poz. 1064), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, 

uchwala się co następuje: 

 

§ 1. Ze względu na utratę wartości przyrodniczych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego 

znosi się formę ochrony przyrody z pomnika przyrody – alei jarzębów szwedzkich rosnących przy drodze 

powiatowej nr 1266C, na odcinku Łowin-Łowinek. Aleja jarzębów szwedzkich składa się z 45 szt. drzew, 

będących pomnikiem przyrody na podstawie rozporządzenia nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 

1991 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. 

Urz. Woj. Bydg. Nr 15, poz. 120). 

 

§ 2. Lokalizacja alei jarzębów szwedzkich, o których mowa w §1 przedstawia mapa stanowiąca załącznik 

do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. 

  

 Przewodniczący  

Rady Gminy 

Przemysław Sznajdrowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 listopada 2016 r.

Poz. 3908



załącznik  

do uchwały nr XXVIII/223/16 

Rady Gminy Pruszcz 

z dnia 28.10.2016 r. 

 

Mapa inwentaryzacyjna pomników przyrody - alei jarzębów szwedzkich w ciągu drogi powiatowej 

Nr 1266C na odcinku Łowin - Łowinek 
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