
UCHWAŁA Nr VIII/67/19 

RADY GMINY DYGOWO 

z dnia 14 czerwca 2019 roku 

 

w sprawie zniesienia form ochrony prawnej z drzew uznanych za pomniki przyrody 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art 40 ust. 1, art.41 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506, ze zm.) w związku z art. 44 ust.3, 

3a, i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz., 1614 

ze zm.), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, uchwala 

się, co następuje:  

§ 1. 

1. Znosi się status pomnika przyrody z obiektów: 

- 1 drzewo z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia 408 cm, występującego 

na terenie działki Nr 155/38 obręb ewidencyjny Piotrowice, Gmina Dygowo, uznanego jako pomnik 

przyrody Uchwalą Nr XXI/186/01 Rady Gminy Dygowo z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie 

objęcia ochroną prawną drzew uznanych za pomniki przyrody oraz użytek ekologiczny (Dz. Urz. 

Woj. Zachodniopomorskiego z 2001r., Nr 31, poz. 699). 

- 1 drzewo z gatunku topola biała (Populus alba) o obwodzie pnia 614 cm, występującego na terenie 

działki Nr 224/2 obręb ewidencyjny Dygowo, Gmina Dygowo, uznanego jako pomnik przyrody 

Uchwalą Nr XXI/186/01 Rady Gminy Dygowo z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie objęcia 

ochroną prawną drzew uznanych za pomniki przyrody oraz użytek ekologiczny (Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskiego z 2001r., Nr 31, poz. 699). 

2. Zniesienie formy ochrony przyrody dla drzew, o których mowa w ust. 1, następuje w związku 

z utratą walorów przyrodniczych, krajobrazowych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

powszechnego. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dygowo. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego.   

 

 

 

 

  



UZASADNIENIE 

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

z 2018 r., poz. 1614 ze zm.) zniesienia form ochrony przyrody dokonuje rada gminy w drodze 

uchwały. 

Zniesienie formy ochrony przyrody, zgodnie z art. 44 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy, następuje 

w razie utraty wartości przyrodniczych i krajobrazowych, ze względu na które ustanowiono formę 

ochrony przyrody, lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku 

rozwiązań alternatywnych lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. 

1. Pomnik przyrody, tj. dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia 408 cm, 

występujący na terenie działki Nr 155/38 obręb ewidencyjny Piotrowice, Gmina Dygowo, Uchwałą 

Nr XXI/186/01 Rady Gminy Dygowo z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie objęcia ochroną 

prawną drzew uznanych za pomniki przyrody oraz użytek ekologiczny (Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskiego z 2001r., Nr 31, poz. 699), został uznany pomnikiem przyrody. 

 W grudniu 2018 roku na skutek ekstremalnych warunków atmosferycznych (silny 

porywisty wiatr) w/w drzewo zostało złamane na wysokości 2 metrów od podstawy. Rozrzucone 

konary uniemożliwiają bezpieczne poruszanie się po terenie zabytkowego parku i stanowią 

zagrożenie szeroko-rozumianego bezpieczeństwa powszechnego. 

         2. Pomnik przyrody, tj. topola biała (Populus alba) o obwodzie pnia 614 cm, występujące 

na terenie działki Nr 224/2 obręb ewidencyjny Dygowo, Gmina Dygowo, uznanego Uchwałą 

Nr XXI/186/01 Rady Gminy Dygowo z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie objęcia ochroną 

prawną drzew uznanych za pomniki przyrody oraz użytek ekologiczny (Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskiego z 2001r., Nr 31, poz. 699), został uznany pomnikiem przyrody. 

 W dniu 13.02.2019 r. na terenie działki nr 224/2 obręb ewidencyjny Dygowo, na skutek 

ekstremalnych warunków atmosferycznych (silny porywisty wiatr) wywróciło się. Drzewo 

z wyrwanym systemem korzeniowym, leży na terenie działki przylegającej do terenu dworca PKP 

w Dygowie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przedmiotowe drzewo należy usunąć. 

Na podstawie art. 44 ust. 1 pkt. 3 i 3a oraz 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.) oraz art. 106 § 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, ze zm.) Wójt Gminy Dygowo 

pismem z dnia 19.02.2019 roku, zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Szczecinie, o uzgodnienie projektu Uchwały Rady Gminy Dygowo, w sprawie 

zniesienia formy ochrony drzew, uznanych jako pomniki przyrody. 

W/w organ w terminie 30 dni od daty otrzymania (22.02.2019 r.) projektu uchwały, nie zajął 

stanowiska w sprawie, co zgodnie z art. 44 ust. 3b ustawy o ochronie przyrody przedmiotowe 

uzgodnienie następuje w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego, z zastrzeżeniem że brak przedstawienia stanowiska w terminie miesiąca od dnia 

otrzymania projektu uchwały, jest uważany za uzgodnienie projektu. W związku z powyższym, 

projekt uchwały Rady Gminy Dygowo w sprawie zniesienia ochrony z 2 drzew tj. dąb szypułkowy 

i topola biała został uzgodniony w dniu 22 marca 2019 r., w trybie art. 44 ust. 3b ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

 

 

 

 

 

 

 
 


