
 

UCHWAŁA NR XII/79/19 

RADY GMINY GOZDOWO 

                 

z dnia 27 września 2019 roku 

 

w sprawie zniesienia statusu pomników 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 (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 i 4 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1614 z późn. 

zm.) Rada Gminy Gozdowo uchwala co następuje: 

 

§ 1 

1. Znosi się status pomników przyrody – grupy 2 drzew z gatunku klon zwyczajny  

(Acer platanoides), rosnących w m. Lelice, zlokalizowanych na działce o nr ewid. 62/2, 

wymienionych pod lp. 5 Załącznika do rozporządzenia Nr 17 Wojewody Mazowieckiego  

z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie 

powiatu sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 89, poz. 2100), 

2. Zniesienie formy ochrony przyrody drzewa, o którym mowa w ust. 1 następuje z uwagi  

na zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gozdowo. 

 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 
        Przewodniczący Rady Gminy 

   /-/ Dariusz Śmigielski 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Uzyskanie zgody na usunięcie drzewa chronionego, a tym samym usunięcie 

powodowanego przez nie zagrożenia wiąże się z koniecznością zniesienia formy ochrony 

przyrody. Drzewo uznane za pomnik przyrody podlega ochronie prawnej. Aktem regulującym 

cele, formy i zasady ochrony przyrody w Polsce jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 44 ust. 3, 3a i 4 ww. ustawy zniesienie formy ochrony przyrody 

następuje w razie utraty wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono daną 

formę ochrony lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. Zniesienia formy ochrony 

przyrody dokonuje w drodze uchwały Rada Gminy w oparciu o uzgodnienie Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska. 

Celem niniejszej uchwały jest zniesienie ochrony pomnikowej z grupy 2 drzew  

z gatunku klon zwyczajny (Acer platanoides), rosnących w miejscowości Lelice na działce  

o nr ewid. 62/2, wymienionej pod lp. 5 Załącznika do rozporządzenia Nr 17 Wojewody 

Mazowieckiego z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody 

położonych na terenie powiatu sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 89, poz. 2100). 

Oba drzewa posiadają liczne ubytki, wypróchnienia, pęknięcia i rozłamania. Pomimo, 

że zastosowano zabiegi mające na celu zabezpieczenie drzew i zapewnienie ich trwania jako 

pomniki przyrody, drzewa stanowią poważne zagrożenie dla przebywających w okolicy osób 

i mienia. 

Biorąc pod uwagę powyższe oraz zapisy ustawy stwierdza się, że należy podjąć 

czynności mające na celu likwidację potencjalnego zagrożenia. 

 

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

   /-/ Dariusz Śmigielski 

 


