
UCHWAŁA NR I/10/15
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.), oraz art.44 ust.3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie 
przyrody (Dz.U. z 2013 r., poz.627 z późn. zm.) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 
w Olsztynie, Rada Miejska w Pasłęku uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Znosi się statusu pomnika przyrody 3 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej 
w Pasłęku w pasie drogi powiatowej nr 2170N - ul. Dworcowa, będącej we władaniu Powiatu Elbląskiego, 
w zarządzie trwałym Zarządu Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku, oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków jako działki nr 28/1 i 28/2, obręb nr 0004 stanowiące własność Województwa Warmińsko-
Mazurskiego, wchodzących w skład alei pomnikowej w ulicy Dworcowej ustanowionej Rozporządzeniem Nr 
14/93 Wojewody Elbląskiego z dnia 27 grudnia 1993 roku o niżej wymienionych cechach: 

1) Quercus robur - dąb szypułkowy o obwodzie pnia 270 cm (nr 2a)

2) Quercus robur - dąb szypułkowy o obwodzie pnia 155 cm (nr 3)

3) Fraxinus excelsior - jesion wyniosły o obwodzie pnia 185 cm (nr 4)

2. Mapa określająca położenie drzew stanowi załacznik nr 1 do uchwały. 

3. Zniesienie statusu pomnika przyrody następuje w związku z utratą wartości przyrodniczych oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Pasłęku 

mgr Edward Skalij
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