
UCHWAŁA NR NR XLIV/328/2014
RADY GMINY JEŻEWO

z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z trzech drzew alei przydrożnej w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 239 relacji Błądzim – Świecie w miejscowości Krąplewice; z jednego drzewa zlokalizowanego na dz. nr 

64/6 w miejscowości Laskowice oraz z jednego drzewa zlokalizowanego na dz. nr 10/18 w miejscowości 
Piskarki. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 ) w związku z art. 44 ust. 3, 3a 
i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, poz. 628, poz. 842 oraz 
M.P. z 2013 r. poz. 835; z 2014 r. poz. 805, poz. 850, poz. 1002 i poz. 1101), po uzgodnieniu z Regionalnym 
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy uchwala się, co następuje: 

§ 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego oraz ze względu na utratę wartości przyrodniczej znosi 
się ochronę prawną 3 drzew (dębów szypułkowych), pomników przyrody znajdujących się w zbiorowym pomniku 
przyrody - alei przydrożnej składającej się z 448 drzew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 239 w Krąplewicach. 

Przedmiotowa aleja została ustanowiona rozporządzeniem Nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 
1991 roku (Dz. Urz. Woj. Bydgoskiego Nr 15 poz. 120). Rozporządzenie Nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 
1 lipca 1991 roku (Dz. Urz. Woj. Bydgoskiego Nr 15 poz. 120), zostało ujęte w załączniku Nr 1 do rozporządzenia 
Nr 46/99 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazów 
aktów prawa miejscowego obowiązujących na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego lub jego części. 

Przedmiotowe drzewa obrazowo wskazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały: „Plan sytuacyjny”. 

Trzy dęby szypułkowe (złomy) – oznaczone na załączniku mapowym numerami 1, 2 i 3 zlokalizowane są 
w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 239 relacji Błądzim – Świecie (na działce nr 2/2 położonej w obrębie 
ewidencyjnym Krąplewice – drzewo nr 1 i 3 oraz na działce nr 125 położonej w obrębie ewidencyjnym Krąplewice 
– drzewo nr 2). Działki, na których zlokalizowane są przedmiotowe drzewa stanowią własność Skarbu Państwa 
w zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. 

§ 2. Ze względu na utratę wartości przyrodniczej znosi się ochronę prawną 1 drzewa (jodły kalifornijskiej), 
pomnika przyrody zlokalizowanego na działce nr 64/6 w Laskowicach. Przedmiotowy pomnik przyrody został 
ustanowiony rozporządzeniem Nr 18/92 Wojewody Bydgoskiego z dnia 8 czerwca 1992 roku (Dz. Urz. Woj. 
Bydgoskiego Nr 8, poz. 124). Rozporządzenie Nr 18/92 Wojewody Bydgoskiego z dnia 8 czerwca 1992 roku 
(Dz. Urz. Woj. Bydgoskiego Nr 8, poz. 124), zostało ujęte w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Nr 46/99 
Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazów aktów 
prawa miejscowego obowiązujących na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego lub jego części. 
Przedmiotowe drzewo obrazowo wskazuje załącznik nr 2 do niniejszej uchwały: „Plan sytuacyjny”. 

Jodła kalifornijska – oznaczona na załączniku mapowym numerem 1, zlokalizowana jest na działce nr 64/6 
w Laskowicach, będącej własnością osoby fizycznej. 

§ 3. Ze względu na utratę wartości przyrodniczej znosi się ochronę prawną 1 drzewa (głogu dwuszyjkowego), 
pomnika przyrody zlokalizowanego na działce nr 10/18 w Piskarkach. Przedmiotowy pomnik przyrody został 
ustanowiony rozporządzeniem Nr 305/93 Wojewody Bydgoskiego z dnia 26 października 1993 roku 
(Dz. Urz. Woj. Bydgoskiego Nr 20, poz. 316 z 1994 r.). Rozporządzenie Nr 305/93 Wojewody Bydgoskiego z dnia 
26 października 1993 roku (Dz. Urz. Woj. Bydgoskiego Nr 20, poz. 316 z 1994 r.), zostało ujęte w załączniku Nr 
1 do rozporządzenia Nr 46/99 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie ustalenia 
i ogłoszenia wykazów aktów prawa miejscowego obowiązujących na terenie Województwa Kujawsko – 
Pomorskiego lub jego części. 

Przedmiotowe drzewo obrazowo wskazuje załącznik nr 3 do niniejszej uchwały: „Plan sytuacyjny”. 

Głóg dwuszyjkowy – oznaczony na załączniku mapowym numerem 1, zlokalizowany jest na działce nr 10/18 
w Piskarkach, będącej własnością osoby fizycznej. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżewo. 

Id: FYHBP-IYAQQ-JYITJ-ELRWD-PVQSD. Podpisany Strona 1



§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko – Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Marek Wiśniewski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Nr XLIV/328/2014

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 30 października 2014 r.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Nr XLIV/328/2014

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 30 października 2014 r.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Nr XLIV/328/2014

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 30 października 2014 r.
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