
UCHWAŁA NR 
RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia ............................... r.

w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645), w związku z art. 44 ust. 3, 3a i ust. 4 ustawy z dnia 16
kwietnia  2004  r.  o  ochronie  przyrody  (Dz.U.  2013.627,  628  i  642),  po  uzgodnieniu
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Znosi się status pomnika przyrody:

1) klonu zwyczajnego (Acer platanoides) nr 1095, rosnącego w parku przy Hajnowskim

Domu Kultury, przy ul. ks. A. Dziewiatowskiego;

2) klonu  zwyczajnego  (Acer  platanoides) nr 1099,  rosnącego  w parku przy  Ośrodku

Sportu i Rekreacji, przy ul. ks. A. Dziewiatowskiego 2;

2. Zniesienie statusu pomników przyrody, o których mowa w ust. 1, następuje z uwagi
na  bardzo  zły  stan  zdrowotny  drzew  i  konieczność  zapewnienia  bezpieczeństwa
powszechnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

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



UZASADNIENIE

Klon zwyczajny (Acer platanoides) nr 1095, rosnący w parku przy Hajnowskim Domu
Kultury,  przy ul. ks. A. Dziewiatowskiego, posiadał pień rozwidlający się na trzy pnie na
wysokości około 3 metrów. Po silnej burzy 7 lipca 2010 roku odłamał się jeden konar od
strony ul. Ks. A. Dziewiatowskiego, niszcząc ogrodzenie. W czasie wiatru 14.08.2013 roku
złamał się drugi konar od strony Hajnowskiego Domu Kultury, niszcząc kolejne ogrodzenie.
W wyniku złamania obu konarów została odsłonięta znaczna część pnia. Od podstawy do
wysokości  3  metrów,  pień  jest  pozbawiony  kory,  silnie  spróchniały.  Drzewo  stanowi
zagrożenie dla ludzi przebywających na terenie i w okolicy Parku.

Klon  zwyczajny  (Acer  platanoides) nr 1099,  rosnący  w  parku  przy  Ośrodku  Sportu
i Rekreacji, przy ul. ks. A. Dziewiatowskiego 2, posiadał pień rozwidlający się na trzy pnie na
wysokości około 3,5 metra. Po silnej burzy 5 lipca 2012 roku odłamał się jeden konar od
strony basenu otwartego, niszcząc ogrodzenie.

W  związku  z  koniecznością  zapewnienia  bezpieczeństwa  powszechnego  zaistniała
przesłanka do zniesienia  formy ochrony przyrody z przedmiotowych drzew (art.  44 ust  4
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U.2013.627 j.t.).

Zgodnie z art. 44 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody
zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody,  dokonuje Rada Miasta Hajnówka
w drodze  uchwały,  po  uzgodnieniu  z  Regionalnym  Dyrektorem  Ochrony  Środowiska
w Białymstoku.

Usunięcie  drzewa  -  pomnika  przyrody  może  nastąpić  po  zniesieniu  formy  ochrony
przyrody, a następnie, w myśl art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody uzyskaniu zezwolenia
wydanego przez Burmistrza Miasta Hajnówka na wniosek posiadacza nieruchomości. 


