Projekt
z dnia 6 września 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SZUDZIAŁOWO
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - 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 2016 r. poz. 446) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688, 1936, z 2016r.
poz. 422), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w
Białymstoku, uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Znosi się status pomnika przyrody drzewa:
- Brzoza brodawkowata /Betula pendula Roth/, o obw. 306 cm, Nr ew. 296 usytuowanej
w miejscowości Stare Trzciano, na działce Nr 41 obręb geodezyjny Trzcianno Stare,
gmina Szudziałowo, ustanowionej Zarządzeniem Wojewody Białostockiego Nr 3/79 z
dnia 14 lutego 1979 r. w sprawie uznania niektórych tworów przyrody za pomniki
przyrody na terenie woj. podlaskiego (Dz. Urz. WRN z dnia 20 marca 1979 r. Nr 3,
poz. 18).
2. Zniesienie formy ochrony przyrody następuje z powodu utraty wartości
przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody. Drzewo
wyszczególnione w § 1 ust. 1 uległo złamaniu podczas burzy.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej treści w
Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm.) zniesienia formy ochrony
przyrody dokonuje Rada Gminy w drodze uchwały. 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.
Projekt uchwały wymaga uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem
ochrony środowiska.
Drzewo - brzoza brodawkowata /Betula pendula Roth/, o obw. 306 cm, nr ew. 296 w
miejscowości Stare Trzciano, na działce nr 41 obręb geodezyjny Trzcianno Stare,
gmina Szudziałowo uległo wywróceniu podczas burzy i gwałtownych wiatrów.
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