
  

UCHWAŁA NR VI/43/19 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

z dnia 18 lutego 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi 

Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.
1)

) oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.
2)

) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXIII/200/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie 

Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 25.03.2016 r. poz. 1501)  

po ust. 4 w § 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nie dotyczy: 

1) tworzących zadrzewienia śródpolne: 

a) krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m
2
, 

b) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 

– 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 

– 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 

– 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew, 

– których usunięcie jest konieczne w celu przywrócenia użytkowania gruntów rolnych; 

2) drzew i krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie (w tym złomów i wywrotów); 

3) zadrzewień likwidowanych w ramach realizacji celów ochrony Parku, o których mowa w § 3,  

po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Parku.”. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Przewodniczący Sejmiku 

Karol Pilecki 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1432 i 2500. 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2244 i 2340. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 lutego 2019 r.

Poz. 1223
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