
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/274/17 

RADY GMINY GRÓDEK 

z dnia 27 września 2017 r. 

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260, z 2017 r. poz. 60, 132, 

1074 i 1595), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku uchwala się,  

co następuje: 

§ 1. Pozbawia się statusu pomnika przyrody lipę drobnolistną o obwodzie pnia na wysokości  

1,3 m - 317 cm, wyznaczoną współrzędnymi geograficznymi: N: 53°08'38", E: 23º28'14", oznaczoną liczbą 

porządkową 31, wchodzącą w skład pomnika przyrody oznaczonego numerem ewidencyjnym 225, tj. alei 

drzew - 59 lip drobnolistnych, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1433B na nieruchomości 

o Nr ewid. gruntów 20, obręb Downiewo, gmina Gródek, ustanowionych jako aleja drzew pomnikiem przyrody 

zarządzeniem Wojewody Białostockiego Nr 47/78 z dnia 29 grudnia 1978 r. (Dz. Urz. WRN w Białymstoku 

z 1979 r. Nr 2, poz. 12), zmienionym rozporządzeniem Nr 14/98 Wojewody Białostockiego z dnia 10 grudnia 

1998 r. (Dz. Urz. WB Nr 25, poz. 277). 

§ 2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody drzewa, o którym mowa w § 1 następuje z uwagi na utratę 

wartości przyrodniczych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek. 

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

Podlaskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Wieczysław Gościk 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 października 2017 r.

Poz. 3682



Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 2134 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, zniesienie formy ochrony przyrody dokonuje rada gminy 

w drodze uchwały. Zniesienie formy ochrony przyrody, zgodnie z art. 44 ust. 4 ustawy, następuje w razie 

utraty wartości przyrodniczych i krajobrazowych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony 

przyrody, lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku rozwiązań 

alternatywnych lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. 

Drzewo objęte niniejszą uchwałą posiada duże pęknięcie od rozwidlenia do odziomka. Widoczne są 

również owocniki grzybów będących oznaką rozkładu wewnątrz pnia. Drzewo znajduje się przy 

leśniczówce w Królowym Moście i stwarza duże zagrożenie dla przebywających tam ludzi i mienia. 

Według relacji leśniczego pęknięcie powoduje powiększające się rozszczepianie pnia pomimo zastosowania 

wiązań sztywnych (przewiertowych, obecnie zarośniętych) w przeszłości. 

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statustu pomnika przyrody ww. 

drzewa jest uzasadnione. 

Projekt niniejszej uchwały, zgodnie z art. 44 ust. 3a ustawy, został uzgodniony z Regionalnym 

Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku - postanowienie z dnia 26 września 2017 r.,  

znak: WPN.623.7.2017.MŁ. 
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