
 

 

UCHWAŁA NR XI/83/2019 

RADY GMINY GIETRZWAŁD 

z dnia 5 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach 

administracyjnych Gminy Gietrzwałd. 

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 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 44 ust. 3, 3 a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.), Rada Gminy Gietrzwałd uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Znosi się ochronę z następujących pomników przyrody na terenie gminy Gietrzwałd: 

1) lipa drobnolistna /Tilia cordata/ o obwodzie pnia 370 cm, wywrot w alei lipowej (drzewo nr 5 

w inwentaryzacji Alei Lipowej) na działce Nr 1/1 położonej w Grazymach, obręb ewidencyjny Łęguty, 

stanowiącej własność Powiatu Olsztyńskiego w Trwałym Zarządzie DPS w Grazymach (KW OL1O 

00062346/2); forma ochrony przyrody Nr rejestru 446 ustanowiona została decyzją OS.III 7141/446/86 

(Dz. U. Woj. Olszt. Nr 12, poz. 236 z dnia 31.12.1986 r.); 

2) lipa drobnolistna /Tilia cordata/ o obwodzie pnia 370 cm, rosnąca w alei lipowej (drzewo nr 3 

w inwentaryzacji Alei Lipowej) na działce Nr 1/1 położonej w Grazymach, obręb ewidencyjny Łęguty, 

stanowiącej własność Powiatu Olsztyńskiego w Trwałym Zarządzie DPS w Grazymach (KW OL1O 

00062346/2); forma ochrony przyrody Nr rejestru 446 ustanowiona została decyzją OS.III-7141/446/86 

(Dz. U. Woj. Olszt. Nr 12, poz. 236 z dnia 31.12.1986 r.); 

3) lipa drobnolistna /Tilia cordata/ o obwodzie pnia 390 cm, rosnąca w alei lipowej (drzewo nr 2 

w inwentaryzacji Alei Lipowej) na działce Nr 1/1 położonej w Grazymach, obręb ewidencyjny Łęguty, 

stanowiącej własność Powiatu Olsztyńskiego w Trwałym Zarządzie DPS w Grazymach (KW OL1O 

00062346/2); forma ochrony przyrody Nr rejestru 446 ustanowiona została decyzją OS.III-7141/446/86 

(Dz. U. Woj. Olszt. Nr 12, poz. 236 z dnia 31.12.1986 r.); 

4) lipa drobnolistna /Tilia cordata/ o obwodzie pnia 430 cm, rosnąca w alei lipowej (drzewo nr 1 

w inwentaryzacji Alei Lipowej) na działce Nr 1/1 położonej w Grazymach, obręb ewidencyjny Łęguty, 

stanowiącej własność Powiatu Olsztyńskiego w Trwałym Zarządzie DPS w Grazymach (KW OL1O 

00062346/2); forma ochrony przyrody Nr rejestru 446 ustanowiona została decyzją OS.III-7141/446/86 

(Dz. U. Woj. Olszt. Nr 12, poz. 236 z dnia 31.12.1986 r.); 

5) lipa drobnolistna /Tilia cordata/ o obwodzie pnia 430 cm, rosnąca na działce Nr 1/1 położonej 

w Grazymach, obręb ewidencyjny Łęguty, stanowiącej własność Powiatu Olsztyńskiego w Trwałym 

Zarządzie DPS w Grazymach (KW OL1O 00062346/2); forma ochrony przyrody Nr rejestru 444 

ustanowiona została decyzją OS.III-7141/444/86 (Dz. U. Woj. Olszt. Nr 12, poz. 236 z dnia 

31.12.1986 r.); 
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2. Zniesienie statusu pomników przyrody, o którym mowa w ust. 1, następuje z uwagi na zły stan zdrowotny 

drzew oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. 

§ 2. Lokalizację pomników przyrody o których mowa w § 1 ust. 1 określa załącznik Nr 1 do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gietrzwałd. 

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

Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Gietrzwałd 

Janusz Tkaczyk 
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Załącznik  

do uchwały Nr XI/83/2019 

Rady Gminy Gietrzwałd 

z dnia 5 sierpnia 2019 r. 
 

Grazymy. Pomnik przyrody nr 446 Aleja Lipowa 
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Uzasadnienie 

Aktem prawnym regulującym obecnie cele, zasady i formy ochrony przyrody w Polsce jest ustawa z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. poz. 1614 ze zm.). Zgodnie z art. 44 ust. 3, 3a i 4 

wyżej cytowanej ustawy, zniesienie formy ochrony przyrody następuje w razie utraty wartości przyrodniczych, 

ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu 

publicznego lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. Zniesienia formy ochrony przyrody, dokonuje 

Rada Gminy w drodze uchwały, po uzgodnieniu przedmiotowego dokumentu z Regionalnym Dyrektorem 

Ochrony Środowiska. 

Przedmiotowe drzewa nr 1,2,3,5 z inwentaryzacji, rosną w alei lipowej na działce Nr 1/1, położonej 

w Grazymach, obręb ewidencyjny Łęguty, stanowiącej własność Powiatu Olsztyńskiego, w Trwałym Zarządzie 

DPS w Grazymach; forma ochrony przyrody Nr rejestru: 446 ustanowiona została decyzją OS.III-7141/446/86 

(Dz. Urz. Woj. Olszt. Nr 12, poz. 236 z dnia 31.12.1986 r.) i Nr 444 ustanowiona została decyzją OS.III-

7141/444/86 (Dz. Urz. Woj. Olszt. Nr 12, poz. 236 z dnia 31.12.1986 r.) 

Pierwsza lipa drobnolistna o obwodzie pnia 370 cm będąca przedmiotem sprawy (drzewo nr 5 

z inwentaryzacji Alei Lipowej) to wywrot. Druga Lipa drobnolistna o obwodzie pnia 370 cm (drzewo nr 3 

z inwentaryzacji Alei Lipowej) rozdwaja się na wysokości 1,5 m, pień wypróchniały w środku. Drzewo straciło 

statykę - koroną opiera się o drzewo nr 2 z inwentaryzacji. Trzecia i czwarta lipa drobnolistna o obwodach pni 

390 i 370 cm(nr z inwentaryzacji 1 i 2) to drzewa znacznie pochylone, zagrażające upadkiem. Piąta lipa 

drobnolistna to pomnik przyrody (obwód pnia 430 cm) Lp. Nr ew. 444 (za oborą) - drzewo całkowicie 

wypróchniałe, w środku lekko pochylone w stronę obory z licznymi jemiołami, posuszem w koronie 

i obłamanymi konarami, zagraża zabudowaniom i ludziom. 

Zgodnie z art. 44 ust. 3a projekt uchwały został przesłany do RDOŚ w Olsztynie celem uzgodnienia. 

W terminie miesiąca od dnia otrzymania, RDOŚ nie zajął stanowiska, a więc zgodnie z art. 44 ust. 3b projekt 

uchwały został uznany za uzgodniony. 

Mając na uwadze powyższe ustalono, że występują przesłanki do zniesienia formy ochrony przyrody 

z pomnika przyrody opisanego w § 1 niniejszej uchwały, zgodnie z zapisami art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.). 
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