
UCHWAŁA NR ……/…/2016 
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 
 z dnia …………… 2016 roku 

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa gatunku dąb szypułkowy na 
terenie miasta Lipna 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016, poz. 446) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. 2015, poz. 1651 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Regionalnym 
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, uchwala się, co następuje: 
 
§ 1. 1. Znosi się formę ochrony przyrody dla drzewa gatunku Dąb szypułkowy 
(Quercus robur L.), ustanowionego pomnikiem przyrody oznaczonym w Dzienniku 
Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 30 maja 1965 roku (Nr 8, 
poz. 101), rosnącego na działce ewidencyjnej nr 1368/8, obręb nr 0007, powiat Lipnowski, 
województwo kujawsko-pomorskie, osiedle Reymonta w Lipnie. 

2. Zniesienie formy ochrony przyrody następuje z powodu utraty wartości przyrodniczych 
i krajobrazowych ww. drzewa. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do Uchwały Nr ……/…/2016 

Rady Miejskiej w Lipnie 
z dnia …………… 2016 roku 

Zniesienie formy ochrony przyrody dla drzewa gatunku Dąb szypułkowy (Quercus robur 
L.), rosnącego na terenie działki ewidencyjnej nr 1368/8, obręb nr 0007, powiat Lipnowski, 
województwo kujawsko-pomorskie, na osiedlu Reymonta w Lipnie, oznaczonego  
w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 30 maja 
1965 r. (Nr 8, poz. 101) jest konieczne ze względu na to, że drzewo jest obumarłe. 

Zniesienie ochrony prawnej drzewa jest niezbędne aby uzyskać pozwolenie na jego 
usunięcie. 

Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione. 

Projekt uchwały, zgodnie z art. 44 ust. 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. 2015, poz. 1651 z późn. zm.) został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem 
Środowiska w Bydgoszczy. 


