
                                                                                                                                                        PROJEKT 
UCHWAŁA NR XXIX/...../2021 
RADY GMINY SIEROSZEWICE  

 
z dnia 17 grudnia 2021 r.  

 
 w sprawie zniesienia w części statusu pomnika przyrody 

 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 44 ust. 3, 3a, 3b i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem 

Ochrony Środowiska w Poznaniu, Rada Gminy Sieroszewice uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Znosi się status pomnika przyrody, wobec 4 szt. brzóz brodawkowatych o obwodach pni 225 cm, 

195 cm i 205 cm na działce nr 978 obręb 0006 Ołobok i brzozy brodawkowatej o obwodzie pnia 210 cm 

na działce nr 264 obręb 0014 Wielowieś wchodzących w skład alei pomnikowej „Aleja brzozowa” 

znajdująca się w miejscowościach Ołobok, Masanów i Wielowieś gmina Sieroszewice, 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 statusu pomnika przyrody, o którym mowa w § 1. następuje ze względu na utratę 

wartości przyrodniczych i krajobrazowych w celu konieczności zapewnienia bezpieczeństwa 

powszechnego w ruchu drogowym. 

 
 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice.  
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           PROJEKT 

UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XXIX/..../2021 

RADY GMINY SIEROSZEWICE 

z dnia 17 grudnia 2021 r. 

 

w sprawie zniesienia w części statusu pomnika przyrody 

 

 Cztery brzozy brodawkowate określone w przedmiotowej uchwale uległy złamaniu i powaleniu 

w czasie silnych wiatrów. Zatem zniesienie statusu pomnika przyrody następuje ze względu na utratę 

wartości przyrodniczych i krajobrazowych w celu konieczności zapewnienia bezpieczeństwa 

powszechnego w ruchu drogowym.  

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

z 2021 r. poz. 1098) projekt niniejszej uchwały został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska w Poznaniu. Postanowienie WST.623.62.2021.MM.1 z dnia 9 grudnia 2021 r. 

 Zgodnie z art. 44 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy zniesienie formy ochrony przyrody dokonuje 

Rada Gminy w drodze uchwały.  

 Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały w sprawie zniesienia w części statusu pomnika 

przyrody jest zasadne. 

 

 


