
UCHWAŁA NR RGK.0007.146.2017
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA

z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 2 drzew uznanych  za pomniki przyrody.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1875) oraz art. 44 ust. 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 2134, 2249, 2260, z 2017 r. poz. 60, 132, 1074, 1595), Rada Gminy Białe Błota uchwala co następuje:

§ 1. 1. Po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znosi się formę 
ochrony przyrody 2 drzew uznanych za pomniki przyrody, tj.:

1) dąb szypułkowy (Quercus robur L) o obwodzie pnia 315 cm, mierzonym na wysokości 130 cm, znajdujący 
się na terenie działki o nr ew. 186, położonej w miejscowości Łochowo, stanowiącej własność Parafii 
Rzymskokatolickiej p. w. Świętego Kazimierza w Łochowie, uznany za pomnik przyrody 
Rozporządzeniem nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie uznania za pomniki 
przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Woj. Bydg. z 30.07.1991 r. nr 15, 
poz. 120). Współrzędne geograficzne drzewa: N53°7'25.836", E17°49'55.62".

2) dąb szypułkowy (Quercus robur L) o obwodzie pnia 295 cm, mierzonym na wysokości 130 cm, znajdujący 
się na terenie działki o nr ew. 186, położonej w miejscowości Łochowo, stanowiącej własność Parafii 
Rzymskokatolickiej p. w. Świętego Kazimierza w Łochowie, uznany za pomnik przyrody 
Rozporządzeniem nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie uznania za pomniki 
przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Woj. Bydg. z 30.07.1991 r. nr 15, 
poz. 120). Współrzędne geograficzne drzewa: N53°7'26.161", E17°49'57.324".

2. Zniesienie formy ochrony przyrody następuje z powodu utraty wartości przyrodniczych ze względu na 
które ustanowiono pomnik przyrody oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko - Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Białe Błota

Jacek Grzywacz
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