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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie zniesienia 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.1)), w związku z art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 
w Białymstoku, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Pozbawia się statusu pomnika przyrody drzewo - sosnę zwyczajną o obwodzie pnia mierzonym na 
wysokości 130 cm równym 306 cm, rosnącą na działce nr geod. 1998/2, obręb 11 - Śródmieście, stanowiącej 
własność Gminy Białystok, na terenie Parku Konstytucji 3 Maja w Białymstoku. Drzewo, oznaczone nr 
ewidencyjnym 3, zostało ustanowione jako pomnik przyrody uchwałą nr LXVII/442 Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej z dnia 4 listopada 1952 r. (Dz. Urz. WRN z 1952 r., Nr 10, poz. 84). 

§ 2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody drzewa, o którym mowa w § 1, następuje z uwagi na konieczność 
zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079 
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UZASADNIENIE 

Na terenie działki nr geod. 1998/2, obręb 11 - Śródmieście, stanowiącej własność Gminy Białystok, 

w Parku Konstytucji 3 Maja w Białymstoku, zlokalizowane jest drzewo - sosna zwyczajna, o obwodzie pnia 

zmierzonym na wysokości 130 cm równym 306 cm. Współrzędne geodezyjne drzewa są następujące: N: 53° 

7' 12.44", E: 23° 9' 47.52". Przedmiotowe drzewo zostało uznane za pomnik przyrody na mocy uchwały nr 

LXVII/442 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 4 listopada 1952 r. (Dz. Urz. WRN z 1952 r., 

Nr 10, poz. 84). Uchwała utraciłą moc i została zastąpiona uchwałą nr XIV/213/19 Rady Miasta Białystok z 

dnia 23 września 2019 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie miasta Białystok (Dz. Urz. 

Woj. Podl. z 2019 r. poz. 4717). 

W wyniku przeglądu stanu pomników przyrody stwierdzono, że przedmiotowe drzewo już w 2020 

roku wykazywało objawy zamierania. Zlecona ekspertyza dendrologiczna, wykonana przez specjalistę 

zajmującego się pielęgnacją drzew, w tym drzew pomników przyrody, Pana Tomasza Kryjan, prowadzącego 

działalność pod nazwą "Strefa Drzewa" z siedzibą w Wasilkowie, wykazała, że sosna jest całkowicie 

obumarła. Konary drzewa oraz pień w wyniku utraty części wierzchołkowej przy jednoczesnym odsłonięciu 

uległy oparzeniom słonecznym, które stopniowo przyczyniały się do powstawania licznych ubytków i 

martwic. W wyniku tego drzewo uległo porażeniu przez szkodniki owadzie i patogeny grzybowe, które 

ostatecznie doprowadziły do jego obumarcia. Ekspert wskazał, że drzewo w chwili obecnej stanowi 

zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego i zalecił jego pilne usunięcie.  

Zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 

916), zwanej dalej "ustawą" na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub 

mienia, drzewa stanowiące pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego 

rozpadu. W przedmiotowym przypadku, pomnik przyrody położony jest na terenie częściowo 

zabudowanym, w bezpośrednim sąsiedztwie alejek spacerowych, ścieżek rowerowych i ławek do 

odpoczynku. Sosna stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia, gdyż w takim stanie może 

w każdej chwili ulec złamaniu lub wywróceniu, bądź mogą się łamać i spadać duże suche konary. Biorąc 

powyższe pod uwagę niezbędne jest usunięcie przedmiotowego drzewa, co wymaga wcześniejszego 

pozbawienia go statusu pomnika przyrody.  

Zgodnie z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy, zniesienia formy ochrony przyrody dokonuje rada gminy w 

drodze uchwały, 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. W przedmiotowym przypadku chodzi o konieczność zapewnienia bezpieczeństwa 

powszechnego.  

Zgodnie z art. 44 ust. 3a ustawy, projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 

wymaga uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Białymstoku otrzymał do uzgodnienia projekt niniejszej uchwały w dniu 15 
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kwietnia 2022 r. Projekt ten został pozytywnie uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Białymstoku postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2022 r. znak WPN.623.8.2022.MP. 

Biorąc pod uwagę powyższe, w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego oraz uzyskania 

zezwolenia na usunięcie ww. drzewa,  podjęcie przez Radę Miasta Białystok uchwały w sprawie zniesienia 

statusu pomnika przyrody z przedmiotowego drzewa jest uzasadnione. 

Przyjęcie niniejszej uchwały nie powoduje skutków finansowych dla budżetu miasta.  
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