
Uchwała nr XXX/221/2017 

Rady Gminy Sieroszewice 

z dnia 19 października 2017 roku  

 

 

 

 w sprawie zniesienia w części statusu pomnika przyrody 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1875) oraz art. 44  ust. 3, 3a i 4  ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) Rada Gminy 

Sieroszewice uchwala, co następuje: 

 

§ 1.1. Znosi się status pomnika przyrody, wobec 53 szt. brzóz o obwodach pni drzew 140 cm 

4 szt.,150 cm 3 szt., 160 cm 6 szt., 170 cm 9 szt.,180 cm 15 szt., 190 cm 2 szt., 200 cm 4 szt., 

210 cm 4 szt., 220 cm 4 szt., 240 cm 1 szt., 245 cm 1 szt., spośród 325 pozostających w alei 

pomnikowej znajdujących się w miejscowości Ołobok, Masanów i Wielowieś gmina 

Sieroszewice, w ciągu alei brzozowej, uznanej za pomnik przyrody Decyzją Dyrektora 

Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa Urzędu Wojewódzkiego  

w Kaliszu, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Nr 4 poz. 27 Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Kaliszu z dnia 23 października 1981 r. 

2. Zniesienie formy statusu pomnika przyrody w odniesieniu do drzew, o których mowa 

w ust. 1 następuje w związku z utartą wartości przyrodniczych i ze względu na konieczność 

zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.  

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice.  

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

do Uchwały nr XXX/221/2017 

Rady Gminy Sieroszewice 

z dnia 19 października 2017 roku 

 

 

 w sprawie zniesienia w części statusu pomnika przyrody 

 

 

 Drzewa określone w § 1 uchwały od kilku lat pozostają w bardzo złym stanie fitosanitarnym 

i ze względu bezpieczeństwa należy je usunąć. Ponadto wewnątrz drzewa stwierdzono 

procesy spróchnienia a drzewa są kruche i podatne na rozłamania. 

Drzewa gatunku brzoza o obwodach pni 140 cm 4 szt., 150 cm 3 szt., 160 cm 6 szt., 170 cm 9 

szt., 180 cm 15 szt., 190 cm 2 szt., 200 cm 4 szt., 210 cm 4 szt., 220 cm 4 szt., 240 cm 1 szt., 

245 cm 1 szt., znajdujących się na drodze powiatowej w miejscowości Ołobok, Masanów  

i Wielowieś są całkowicie suche i spróchniałe,  część konarów obłamuje się  i spada na drogę 

powodując zagrożenie w ruchu drogowym. 

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono, że należy podjąć czynności mające na celu 

zniesienie z przedmiotowego drzewa statusu pomnika przyrody, a w dalszej kolejności 

likwidację zagrożenia. 

Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) zniesienia formy ochrony przyrody dokonuje 

Rada Gminy w drodze uchwały. Jednocześnie przepis art. 44 ust. 4 stanowi, iż zniesienie 

statusu pomnika 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. 

Zgodnie z zapisami art. 44 ust. 3a cytowanej wyżej ustawy o ochronie przyrody 

projekt niniejszej uchwały został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska w Poznaniu. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika 

przyrody jest zasadne. 


