Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA BIAŁYSTOK
z dnia .................... 2022 r.
w sprawie nadania nazwy drzewu uznanemu za pomnik 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. 2 i 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.2)), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska w Białymstoku, uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę "Mieszko" drzewu - dębowi szypułkowemu - rosnącemu przy ul. Skorupskiej
34 w Białymstoku, na działce nr geod. 1406/1 położonej w obrębie 17 - Bojary, uznanemu za pomnik przyrody na
mocy uchwały Nr XXV/383/16 Rady Miasta Białystok z dnia 5 października 2016 r. w sprawie ustanowienia
pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 3909), zmienionej uchwałą Nr XIV/212/19 Rady Miasta
Białystok z dnia 23 września 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz.
Woj. Podl. z 2019 r. poz. 4716)
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Łukasz Prokorym

1) Zmiany
2) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079, 1561
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1726
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r.
poz. 559 z późń. zm) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W
szczególności zadania własne obejmują sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami,
ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in.
stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Na podstawie art. 44
ust. 2 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.) uchwała rady gminy określa nazwę
danego obiektu lub obszaru, jego położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony, w razie
potrzeby ustalenia dotyczące jego czynnej ochrony oraz zakazy właściwe dla tego obiektu, obszaru lub jego
części.
W Białymstoku znajduje się 16 obiektów stanowiących pomniki przyrody, z czego 14 obiektów
stanowią pojedyncze drzewa. Część z tych drzew zostało ustanowionych pomnikami przyrody na mocy
uchwały Nr XXV/383/16 Rady Miasta Białystok z dnia 5 października 2016 r. w sprawie ustanowienia
pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 3909), zmienionej uchwałą Nr XIV/212/19 Rady
Miasta Białystok z dnia 23 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 4716). Żaden z pomników
przyrody na terenie Białegostoku nie miał dotychczas nadanej nazwy własnej.
Nadanie wymienioniemu w projekcie uchwały pomnikowi przyrody charakterystycznej nazwy
wynika z inicjatywy mieszkańców osiedla, przy którym rośnie przedmiotowe drzewo. W sprawie nadania
drzewu nazwy "Mieszko" dodatkowo w październiku 2021 r. została złożona interpelacja Radnego Rady
Miasta Białystok Karola Konrada Masztalerza. Nadanie drzewu nazwy własnej podniesie jego rangę w
świadomości społecznej, porównywalną z innymi zindywidualizowanymi w ten sposób znanymi w regionie
i w kraju podobnymi obiektami natury.
Zgodnie z art. 44 ust. 3a ustawy o ochronie przyrody, projekt uchwały w sprawie pomników
przyrody wymaga uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku otrzymał do uzgodnienia projekt niniejszej uchwały w dniu
10 maja 2022 r. Ponieważ RDOŚ nie zajął stanowiska w przedmiotowej sprawie w terminie miesiąca od
dnia otrzymania projektu, zgodnie z art. 44 ust. 3b ustawy projekt uchwały został uznany za uzgodniony.
Uchwała pociąga za sobą skutki finansowe w postaci wykonania tabliczki znamionowej przy dębie
położonym przy ul. Skorupskiej 34, o wartości około 1500,00 zł, które zostaną pokryte ze środków budżetu
Miasta.
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