UCHWAŁA Nr ….........
Rady Miasta Działdowo
z dnia ….........................

w sprawie: pozbawienia drzewa 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, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 44 ust. 3 i 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, poz. 2244, poz. 2340)
Rada Miasta Działdowo uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Znosi się status pomnika przyrody 1 drzewa gatunek lipa drobnolistna, rosnącego w pasie drogowym
drogi wojewódzkiej Nr 542 Rychnowo - Działdowo, na odcinku stanowiącym ulicę Grunwaldzką
w Działdowie w kilometrze 41+960 (prawa strona drogi), o obwodzie pnia (zmierzonym na wysokości
1,3 metra) 225 centymetrów, wchodzącego w skład alei drzew pomnikowych Dąbrówno – Uzdowo –
Działdowo, uznanej za pomnik przyrody orzeczeniem Wojewody Ciechanowskiego Nr 71/132/79, z dnia
22 marca 1979 roku.
2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody tego drzewa następuje z uwagi na konieczność zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu na ulicy Grunwaldzkiej w Działdowie.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko- Mazurskiego.

Uzasadnienie
Drzewo rosnące w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 542 Rychnowo - Działdowo, na odcinku
stanowiącym ulicę Grunwaldzką w Działdowie, usytuowane w kilometrze 41+960 (prawa strona drogi),
o obwodzie pnia (zmierzonym na wysokości 1,3 metra) 225 centymetrów, wchodzące w skład alei drzew
pomnikowych Dąbrówno – Uzdowo – Działdowo, uznanej za pomnik przyrody orzeczeniem Wojewody
Ciechanowskiego Nr 71/132/79, z dnia 22 marca 1979 roku zagraża bezpieczeństwu ruchu na ulicy
Grunwaldzkiej.
Od pnia tego drzewa odłamał się jeden z dwóch głównych konarów. W miejscu odłamania tego konaru
średnica pnia drzewa zmniejszyła się o około 50 %. Statyka drzewa jest zachwiana.
W związku z powyższym silniejsze porywy wiatrów mogą spowodować złamanie pnia tego drzewa.
W koronie wyżej wymienionego drzewa nie występują gniazda ptaków. Ponadto nie stwierdzono
występowania w koronie i na pniu tego drzewa oraz w jego obrębie roślin, zwierząt i grzybów gatunków
chronionych.
Realizując przepisy art. 44 ust. 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody został
przesłany Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie w dniu 14 grudnia 2018 roku
projekt uchwały Rady Miasta Działdowo w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody w odniesieniu
do tego drzewa.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie nie przedstawił stanowiska w przedmiocie
uzgodnienia projektu tej uchwały w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu.
Zgodnie z przepisami art. 44 ust. 3b ustawy o ochronie przyrody brak przedstawienia przez regionalnego
dyrektora ochrony środowiska stanowiska w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały,
jest uważane za uzgodnienie projektu uwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody.
W związku z powyższym zasadnym jest podjecie przedmiotowej uchwały.

