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UCHWAŁA NR XIV/68/11
RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia 2 września 2011 r.

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody w miejscowości 
Brąchnówko, Gmina Chełmża. 

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 (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 i Nr 116, poz. 1203, 
z 2005 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 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), art. 44 ust. 3, 3a 
i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241 
i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170) po uzgodnieniu 
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ze względu na utratę wartości przyrodniczych, dla których ustanowiono formę ochrony przyrody, znosi się 
ochronę ustanowioną w § 1 pkt 10 uchwały Nr XV/68/07 Rady Gminy Chełmża z dnia 10 września 2007 r. 
w sprawie ustanowienia pomników przyrody w miejscowości Brąchnówko gmina Chełmża (Dz. Urz. Woj. 
Kuj.–Pom. Nr114, poz.1715) pozbawiając statusu pomnika przyrody obiekt, który stanowi wiąz szypułkowy 
o imieniu „Bernard” – 1 szt., o obwodzie pnia w pierśnicy wynoszącym 345 cm, rosnący na terenie działki o nr 
ewidencyjnym 19 w miejscowości Brąchnówko, Gmina Chełmża. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chełmża. 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/68/11

Rady Gminy Chełmża

z dnia 2 września 2011 r.

Zgodnie z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 
1220 z późn. zm.) zniesienie formy ochrony przyrody następuje w drodze uchwały Rady Gminy, po uzgodnieniu 
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Zniesienie ochrony może nastąpić 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. 

Pomnik przyrody - wiąz szypułkowy o imieniu „Bernard” – 1 szt., o obwodzie pnia w pierśnicy wynoszącym 345 
cm, rosnący na terenie działki o nr ewidencyjnym 19 w miejscowości Brąchnówko, Gmina Chełmża w związku 
z burzą gradową jaka miała miejsce w 2009 r. został powalony przez wiatr. W związku z powyższym zniesienie 
ochrony wynikającej z nadania statusu pomnika przyrody jest uzasadnione, ponieważ stracił on swoje walory jako 
pomniki przyrody. W związku z powyższym przygotowano projekt uchwały. 


