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UCHWAŁA NR XXII/207/2018
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) 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. 142 i 650), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska w Białymstoku, uchwala się, co następuje:
§ 1. Pozbawia się statusu pomnika przyrody drzewa stanowiące pomnik przyrody o nr ewidencyjnym 417,
ustanowiony rozporządzeniem Nr 10/96 Wojewody Białostockiego z dnia 29 listopada 1996 r. w sprawie
uznania niektórych tworów przyrody za pomniki przyrody i objęcia ich ochroną (Dz. U. WB. Nr 38, poz. 137),
tj.:
1) jedno drzewo gatunku kasztanowiec zwyczajny o obwodzie pnia wynoszącym 225 cm mierzonym na
wysokości 130 cm, rosnącym na działce o nr geod. 281/16 w obrębie Kleszczele, stanowiącej własność
prywatną, zlokalizowaną w pobliżu dworca kolejowego w Kleszczelach;
2) dwa drzewa gatunku klon zwyczajny o obwodach pni wynoszących 238 cm i 318 cm mierzonych na
wysokości 130 cm, rosnących na działce o nr geod. 281/15 w obrębie Kleszczele, stanowiącej własność
Polskich Kolei Państwowych, zlokalizowaną w pobliżu dworca kolejowego w Kleszczelach.
§ 2. Po dokonaniu zniesienia statusu pomnika przyrody 3 drzew gatunków wymienionych w § 1 w skład
pomnika przyrody o nr ewidencyjnym 417 będą wchodziły 3 kasztanowce zwyczajne, 2 jesiony wyniosłe
i 4 klony zwyczajne.
§ 3. Pozbawienie statusu pomnika przyrody drzew, o których mowa w § 1, następuje ze względu na
zagrożenie bezpieczeństwa powszechnego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
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