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Podla.2010.284.3647
UCHWAŁA Nr 241/XLV/10
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
(Białystok, dnia 30 listopada 2010 r.)
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 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80
poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz.
1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180
poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r.
Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146 i Nr 106 poz. 675) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220, M. P. z
2009 r. Nr 69 poz. 894, Dz. U. z 2009 r. Nr 215 poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 76 poz. 489 i
Nr 119 poz. 804) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Pozbawia się statusu pomnika przyrody olszę czarną, figurującą w ewidencji
pomników przyrody pod nr 55, usytuowaną na działce nr 1756, znajdującej się na terenie
Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, stanowiącej własność
Województwa Podlaskiego.
2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody następuje z uwagi na bezpowrotną utratę
wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono daną formę ochrony przyrody.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Uzasadnienie
Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu zwróciło się do Burmistrza
Ciechanowca z wnioskiem o zdjęcie statusu pomnika przyrody z olszy czarnej rosnącej na
terenie parku muzealnego. Wnioskodawca uzasadnił powyższe tym, że przedmiotowe
drzewo uległo wywróceniu z powodu rozległego wypróchnienia wnętrza pnia i ostatecznego
obumarcia, najprawdopodobniej w trakcie ostatniej zimy. Wypróchniały pień świadczy o
tym, że drzewo od wielu lat stopniowo zamierało i jego całkowite obumarcie jest wynikiem
naturalnego procesu.
Olsza czarna została uznana za pomnik przyrody Zarządzeniem Nr 54/82 Wojewody
Łomżyńskiego z dnia 26 października 1982 r. w sprawie uznania niektórych tworów
przyrody za pomniki przyrody na terenie województwa łomżyńskiego (Dz. Urz. WRN w
Łomży Nr 3 poz. 34 oraz z 1984 r. Nr 2 poz. 16, Dz. Urz. Woj. Łomżyńskiego z 1996 r. Nr
24 poz. 66, Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 1999 r. Nr 33 poz. 522 oraz z 2001 r. Nr 45 poz.
7582). Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.) zniesienia statusu pomnika przyrody dokonuje
rada gminy w drodze uchwały. Jednocześnie art. 44 ust. 4 ww. ustawy stanowi, że
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. W odniesieniu
do ww. drzewa zniesienie ochrony pomnikowej jest uzasadnione, ponieważ straciło ono
swoje walory jako pomnik przyrody.
Zgodnie z art. 44 ust. 3a ww. ustawy projekt niniejszej uchwały został uzgodniony z
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku (pismo znak: RDOŚ-20WPN-I-6638-376/10/bm z dnia 20 października 2010 r.).
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