Uchwała nr ………………
Rady Miasta Działdowo
z dnia ………………. 2021 r.
w sprawie pozbawienia drzew 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 (t.j., Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) oraz na podstawie art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1098) po uzgodnieniu z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie, Rada Miasta Działdowo uchwala, co następuje:
§ 1. Znosi się status pomnika przyrody 4 drzew gatunek lipa drobnolistna, rosnących w pasie drogowym
drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłowo-Zakrzewo-Sarnowo-Działdowo (ul. Nidzicka), na
odcinku stanowiącym ulicę Leśną w Działdowie, usytuowanych w kilometrach: 23+348, 23+556, 23+560,
23+570 (lewa strona drogi), o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm odpowiednio: 250 cm,
126 cm, 275 cm, 174 cm wchodzących w skład alei pomnikowej nr 108-169/80 ustanowionej Komunikatem
Wojewody Ciechanowskiego z dnia 15 grudnia 1980 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody (Dz. Urz.
WRN w Ciechanowie Nr 8 poz. 63 z 31 grudnia 1980 r.).
§ 2. Pozbawienie drzew statusu pomnika przyrody następuje z uwagi na konieczność zapewnienia
bezpieczeństwa powszechnego oraz z uwagi na utratę wartości przyrodniczych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Uzasadnienie
Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie, 13-200 Działdowo, ul. Lidzbarska 31 zwrócił się z wnioskiem
o pozbawienie statusu pomnika przyrody 3 drzew gatunek lipa drobnolistna rosnących w przy drodze
powiatowej nr 1587N Szkotowo – Rogóż – Kozłowo – Zakrzewo – Sarnowo – Działdowo (ul. Nidzicka)
w lokalizacji km 22+348, km 23+556 i km 23+570 oraz uzupełnił wniosek o pozbawienie statusu pomnika
przyrody kolejnego drzewa gatunek lipa drobnolistna zlokalizowanego w tym samym odcinku drogi
powiatowej w km 23+560. Wnioskodawca uzasadnił powyższe tym, iż ze względu na zły stan zdrowotny
oraz usytuowanie przedmiotowe drzewa zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mienia. Oględziny drzew
potwierdziły sytuację opisaną we wniosku. Przedmiotowe lipy wchodzą w skład alei pomnikowej nr 108169/80 ustanowionej Komunikatem Wojewody Ciechanowskiego w sprawie uznania za pomniki przyrody
(Dz. Urz. WRN w Ciechanowie Nr 8 poz. 63 z 31.12.1980 r.). Zgodnie z art. 44 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) zniesienia formy ochrony przyrody
dokonuje rada gminy w drodze uchwały po uzgodnieniu projektu uchwały z właściwym regionalnym
dyrektorem ochrony środowiska.
Drzewa gatunek lipa drobnolistna rosnące w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1587N Szkotowo –
Rogóż – Kozłowo – Zakrzewo – Sarnowo – Działdowo (ul. Nidzicka), na odcinku stanowiącym ulicę Leśną
w Działdowie, usytuowanych w km drogi 23+348, 23+556, 23+560, 23+570 o obwodach pni mierzonych na
wysokości 130 m odpowiednio: 250 cm, 126 cm, 275 cm, 174 cm, wchodzące w skład alei pomnikowej nr
108-169/80 charakteryzują się bardzo złym stanem zdrowotnym, zaawansowanym procesem próchnienia
pnia na całej ich długości, rozległymi ubytkami wgłębnymi na całej długości pni, posuszem w koronach
drzew. Przy tak rozległych ubytkach wgłębnych pni (brak rdzenia i twardzieli w pniach) i postępującym
procesie próchnienia, drzewa nie tylko utraciły swe wartości przyrodnicze, ale przede wszystkim stanowiąc
zagrożenie dla bezpieczeństwa powszechnego przez utratę swej stabilności. Silniejsze porywy wiatru mogą
powodowa wyłamywanie suchych gałęzi oraz spowodować złamanie pni tych drzew.
Podczas przeprowadzonych oględzin przedmiotowych drzew nie stwierdzono występowania gatunków
chronionych w ich obrębie, jak również występowania gniazd ptaków.
Przepis art. 44 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody stanowi, iż 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. Za usunięciem przedmiotowych lip przemawia fakt, iż są one w bardzo złym stanie
zdrowotnym stanowiąc zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.
Projekt niniejszej uchwały został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
w Olsztynie pismem z dnia 12.10.2021 r. znak: WOPN.623.2.10.2021.EB zgodnie z art. 44 ust. 3a ustawy
o ochronie przyrody.
W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

