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UCHWAŁA Nr XXXII/259/10 

Rady Gminy w Siennicy   

z dnia 28 października 2010 r. 

 

w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych 

na terenie powiatu mińskiego 

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 (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 44 

ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. 

Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) zgodnie z § 129 w związku z § 141 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z              

2002 r. Nr 100, poz. 908) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w 

Warszawie, Rada Gminy w Siennicy uchwala, co następuje: 

§ 1 
1. Pozbawia się ochronności z części obiektu chronionego, jednego drzewa – kasztanowca 

białego (Aesculus hippocastanum) o obwodzie 220 cm i wysokości ok. 25 m, rosnącego w  

obiekcie poddanym ochronie - szpaler, położonego w miejscowości Budy Łękawickie, gmina 

Siennica na działce nr 260/2, obręb 0004, stanowiącej własność Pana Józefa Antoniego 

Kulki.      

 

2. Pozbawienie ochronności z części obiektu chronionego – jednego drzewa kasztanowca 

białego, egzemplarza oznaczonego nr 6 na załączniku graficznym, następuje z uwagi na 

utratę wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody.  

 

§ 2 
Lokalizację całego obiektu chronionego – wszystkich drzew pozostających pod ochroną określa 

załącznik graficzny, stanowiący integralną część niniejszej uchwały.  

 

§ 3 
W załączniku do rozporządzenia Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w 

sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu mińskiego (Dz. Urz. 

Woj. Maz. Nr 124, poz. 3640), lp. 78 otrzymuje brzmienie:   

 

 

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

Województwa Mazowieckiego 

 

 

 

 

 

 

Lp. Położenie Obiekt 
poddany 
ochronie 

Nazwa obiektu Obwód (cm) Wysokość 
(m) 

Rodzaj 
skały/ 

minerału 

Inne 
Powiat Gmina Miejscowość Bliższa lokalizacja Nazwa gatunko- 

wa polska 
Nazwa gatunkowa 

łacińska 

78 miński Siennica Budy Łękawickie Teren prywatny / Pan 
Józef Antoni Kulka 

szpaler Kasztanowiec 
biały (11 szt.), 

robinia akacjowa 
(2 szt.) 

Aesculus hippo- 
castanum (11  
szt.), Robinia 
pseudoacacia             

(2 szt.) 

125-330 23-25 - - 
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Uzasadnienie 
 

Drzewo kasztanowiec biały (Aesculus hippocastanum) zostało uznane za pomnik przyrody 

rozporządzeniem Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie 

ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu mińskiego (Dz. Urz. Woj. 

Maz. Nr 124, poz. 3640) lp. 78 załącznika do ww. rozporządzenia. Ochroną objęty jest szpaler 

składający się z dwunastu kasztanowców białych i dwóch robinii akacjowych. 

Pozbawienie ochronności z części obiektu chronionego, jednego drzewa – kasztanowca białego 

(Aesculus hippocastanum) o obwodzie 220 cm i wysokości ok. 25 m, rosnącego w szpalerze, 

następuje ze względu na zły stan zdrowotny drzewa oraz utracenie wartości przyrodniczych, na 

które ustanowiono formę ochrony przyrody. Jest to drzewo zamierające, nierokujące szans na 

dalszy prawidłowy rozwój. Drzewo zlokalizowane jest przy drodze publicznej i przy terenie 

mieszkaniowym co stanowi zagrożenie dla ludzi i mienia.  

Ze wglądu na zły stan zdrowotny powyższego drzewa Pan Józef Antoni Kulka, zwrócił się z 

wnioskiem o zdjęcie statusu pomnika przyrody znajdującego się na działce nr 260/2 – 

egzemplarza oznaczonego numerem 6 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały. Celem 

uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na usunięcie drzewa koniecznym jest zniesienie 

formy ochrony.  

Projekt niniejszej uchwały został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 

w Warszawie (pismo z dnia 17 sierpnia 2010 r., znak: RDOŚ-14-WPN-I-MS-6634-Z/12/10), 

zgodnie z art. 44 ust. 3a ustawy o ochronie przyrody.              

      

 

 

Opracował: 

insp. Konrad Michalik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 


