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UCHWAŁA Nr XVII/129/16
RADY GMINY OSIE
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r.
poz. 446) oraz art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1651 oraz z 2016 r. poz. 422) uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Znosi się status pomnika przyrody następujących drzew:
1) dębu szypułkowego (Quercus robur L.) o obwodzie na wysokości 1,3 m – 255 cm, rosnącego w Osiu,
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1213C Osie - Żur w obrębie Osie, gmina Osie, nr działki 185
stanowiącej własność Skarbu Państwa w Zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu (N: 53.594611,
E: 18.348473) wchodzącego w skład pomnika przyrody Alei przydrożnej złożonej z 206 dębów
szypułkowych o obwodach od 150 do 337 cm rosnących przy drodze Osie - Żur, ustanowionej pomnikiem
przyrody rozporządzeniem nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 01.07.1991 (Dz.Urz.Woj.Bydg. Nr 15,
poz. 120);
2) dwóch dębów szypułkowych (Quercus robur L.) o obwodach na wysokości 1,3 m – 213 cm (N: 53.589409,
E: 18.351077) i 274 cm (N: 53.588039, E: 18.351544) rosnących w Osiu, w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 1213C Osie – Żur w obrębie Osie, gmina Osie, nr działki 353 stanowiącej własność Gminy
Osie, wchodzących w skład pomnika przyrody Alei przydrożnej złożonej z 206 dębów szypułkowych
o obwodach od 150 do 337 cm rosnących przy drodze Osie - Żur, ustanowionej pomnikiem przyrody
rozporządzeniem nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 01.07.1991 (Dz.Urz.Woj.Bydg. Nr 15, poz. 120);
3) lipy drobnolistnej (Tilia cordata) o obwodzie na wysokości 1,3 m – 426 cm, rosnącej przy drodze
prowadzącej do elektrowni Żur na działce o nr ew. 155 obręb Wałkowiska w miejscowości Żur w gminie
Osie (N: 53.563260, E: 18.349740) ustanowionej pomnikiem przyrody rozporządzeniem nr 36/95
Wojewody Bydgoskiego z dn. 14.02.1995 (Dz.Urz.Woj.Bydg. Nr 3, poz.11).
2. Zniesienie statusu pomników przyrody drzew, o których mowa w ust. 1, następuje z uwagi na utratę
wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono pomniki przyrody oraz w celu zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
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