
UCHWAŁA  Nr IX/113/2011 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 25 maja 2011 r. 

 
o zmianie uchwały w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew rosnących w Parku Miejskim 

w Bornem Sulinowie. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568;  
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441  
i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675)  
w związku z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.  
z 2009r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010r. Nr 76 poz.489  
i Nr 119 poz. 804) po uzyskaniu uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Szczecinie - Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:  

 
 
§ 1. 1. W uchwale Nr XXXV/457/97 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  

27 listopada 1997r. w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew rosnących w Parku Miejskim 
w Bornem Sulinowie na załączniku graficznym stanowiącym integralną część uchwały nanosi 
się właściwą lokalizację kasztanowca zwyczajnego nr 6, któremu odpowiada dokumentacja 
fotograficzna nr 12. 

2. Zmiana lokalizacji pomnika przyrody nr 6 na załączniku graficznym następuje z uwagi 
na błędnie zaznaczoną lokalizację tegoŜ pomnika przyrody w 1997r. 

3. Mapa w skali 1:1000 z oznaczeniem pomnika nr 6 stanowi załącznik graficzny  
do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 
2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) ustanowienie pomnika przyrody, stanowiska 
dokumentacyjnego, uŜytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuje 
w drodze uchwały rady gminy. 

Uchwałą Nr XXXV/457/97 z dnia 27 listopada 1997r. Rada Miejska w Bornem Sulinowie 
uznała za pomnik przyrody drzewo gatunku kasztanowiec zwyczajny rosnące 
w miejscowości Borne Sulinowo na dz. nr 1/156 w obrębie 07.  

 
W dniu 15 września 2010r. właściciel dz. nr 1/156 zwrócił się z wnioskiem do Burmistrza o 

wykreślenie z ewidencji, obiektu dendrologicznego nr 6 z jego nieruchomości, gdyŜ drzewo 
gatunku kasztanowiec nigdy tam nie rosło. Do wniosku dołączył kserokopie: aktu notarialnego, 
mapy z 1997 r., mapy z 2010r., protokołu z komisyjnych oględzin punktów granicznych z dnia 
14 września 2010r. 
 
      W dniu 13 października 2010r. na dz. nr 1/156 odbyło się spotkanie 5 - osobowej komisji 
powołanej przez Burmistrza w celu ustalenia lokalizacji pomnika. Po analizie dokumentacji – 
uchwały nr XXXV/457/97 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 listopada 1997r. oraz 
mapy stanowiącej załącznik graficzny do Waloryzacji Przyrodniczej Gminy Borne Sulinowo 
opracowanej przez Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie w 2002r, komisja dokonała 
lustracji nieruchomości nr 1/156 Borne 07 w Bornem Sulinowie. Na przedmiotowej 
nieruchomości nie zlokalizowano zgodnie z w/w dokumentami pomnika przyrody gatunku 
kasztanowiec zwyczajny o obwodzie 170 cm, średnicy 54 cm i wysokości 25 m. Przedmiotowy 
kasztanowiec zlokalizowany został na sąsiedniej nieruchomości będącej własnością Gminy 
Borne Sulinowo. Komisja uznała, iŜ załącznik graficzny do w/w uchwały został przygotowany 
bez dokonania pomiarów profesjonalnym sprzętem, co mogło spowodować wskazanie 
niedokładnej lokalizacji pomnika przyrody.   

 
      Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew 
rosnących w Parku Miejskim w Bornem Sulinowie wymaga uzgodnienia 
z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. 

 
 W związku z powyŜszym, uwaŜa się za stosowne pozytywne zaopiniowanie uchwały  

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew rosnących w Parku 
Miejskim w Bornem Sulinowie. 

 
 

 
 

 
 


