
 

UCHWAŁA Nr XLVIII.368.2023 

RADY GMINY BABOSZEWO z dnia 08.02.2023 r. 

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody 

 

 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 2023 r., poz. 40 t.j.) oraz art. 44  ust. 3, 3a  i 4 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.), uchwala 

się, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Pozbawia się statusu pomnika przyrody tj. drzewo gat. Dąb szypułkowy (Dąb szypułkowy 

– łac. Quercus robur); obwód 419 cm, wysokość: 23 m., położony  

w miejscowości Dziektarzewo,na działce ewidencyjnej nr 193/2, obręb Dziektarzewo, 

Nadleśnictwo Płońsk, Leśnictwo Dziektarzewo, oddział 22s.  

2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody następuje z uwagi na utratę wartości 

przyrodniczych i krajobrazowych, pomnik uległ przewróceniu do Rzeki Wkry na skutek 

ścięcia przez bobry i podmycia przez wysoki poziom wody. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baboszewo. 

 

§ 3. 

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

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Baboszewo 

 

/-/ Sławomir Piotr Goszczycki 

 

 

 



U Z A S A D N I E N I E 

 Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 44 ust. 3, 3a  

i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm), 

zgodnie z którym zniesienie formy ochrony przyrody dokonuje Rada Gminy w drodze 

uchwały. Projekt wymaga uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w 

Warszawie, Wydział Spraw Terenowych w Ciechanowie. Zgodnie z danymi zawartymi w 

Rozporządzeniu Nr 41 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie 

pomników przyrody położonych na terenie powiatu płońskiego (DUWM.2008.152.5339), 

pomnik przyrody, tj. drzewo gat. Dąb szypułkowy (Dąb szypułkowy – (łac. Quercus robur); 

obwód 419 cm, wysokość: 23 m., położony w miejscowości Dziektarzewo, na działce 

ewidencyjnej nr 193/2, obręb Dziektarzewo, Nadleśnictwo Płońsk, Leśnictwo 

Dziektarzewo, oddział 22s, uległ przewróceniu do Rzeki Wkry na skutek ścięcia przez 

bobry i podmycia przez wysoki poziom wody. Za pomnik przyrody został uznany w 1996 r. 

Zarządzeniem Nr 16/96 Wojewody Ciechanowskiego z 30 października 1996 r. w sprawie 

uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Ciech. z 1996 r. nr 30 poz. 110). Pomnik rósł 

w oddziale 22-s w Leśnictwo Dziektarzewo. Z oględzin przeprowadzonych w dniu 25 

października 2022 r. jasno wynika, że drzewo zostało przewrócone, znajduje się w rzece. 

Zgodnie z art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 

2022 r. poz., 916 ze zm.) „Zniesienie formy ochrony przyrody,   o której mowa w ust. 1, 

następuje w razie utraty wartości przyrodniczych i krajobrazowych, ze względu, na które 

ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu 

publicznego w przypadku braku rozwiązań alternatywnych lub zapewnienie 

bezpieczeństwa powszechnego”. 

  Pozbawienie statusu pomnika przyrody w/w drzewa umożliwi wydanie zezwolenia 

na jego uprzątnięcie w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. Drzewo utraciło 

w pełni swoje walory przyrodnicze  i krajobrazowe. W związku z powyższym, zasadne jest 

zniesienie w stosunku do przedmiotowego drzewa formy ochrony przyrody, którą jest ono 

objęte. 

 Zdjęcia ww. pomnika przyrody są załącznikami do niniejszej uchwały.  

 

 

 



Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVIII.368.2023 
Rady Gminy Baboszewo z dnia 08.02.2023 

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


