
UCHWAŁA  NR XXV/137/2020 

RADY GMINY SADOWNE 

z dnia 30 listopada 2020 r. 

w sprawie zniesienia pomnika przyrody 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.                          

o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.) po uzgodnieniu z Regionalnym 

Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie, Rada Gminy Sadowne uchwala  co następuje: 

§ 1. 

Postanawia się znieść pomnik przyrody z gatunku: 

- dąb szypułkowy (1 szt.) rosnący na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 738,  

obręb Sadowne, o obwodzie pnia 211 cm, wyszczególniony w załączniku do rozporządzenia 

Nr 7 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie pomników przyrody 

położonych na terenie powiatu węgrowskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr. 36 poz. 861) 

pod poz. 26. 

§ 2. 

Zniesienie pomnika przyrody następuje z uwagi na bezpowrotną utratę wartości 

przyrodniczych, ze względu na którą ustanowiono formę ochrony przyrody.  

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadowne. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY SADOWNE 

w sprawie zniesienia pomnika przyrody 

 

W wyniku przeprowadzonych oględzin w dniu 15 maja 2020 r. stwierdzono, całkowite 

obumarcie drzewa z gatunku dąb szypułkowy (1 szt.) rosnące na działce nr 738 w miejscowości 

Sadowne na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem. Drzewo utraciło swoje 

wartości przyrodnicze ze względu na które ustanowiono formę jego ochrony. W/w drzewo 

wyszczególnione w załączniku do rozporządzenia Nr 8 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 

marca 2009 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu węgrowskiego 

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr. 36 poz. 862) pod poz. 26 o obwodzie pnia 211 cm, stanowi 

pomnik przyrody.  

Zniesienie pomnika przyrody następuje na podstawie uchwały Rady Gminy Sadowne, 

której projekt został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.  

 


