
PROJEKT 

UCHWAŁA  Nr ……….. 

RADY GMINY AUGUSTÓW 

z dnia……………………2020 r. 

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  

samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w  związku z art. 44 ust. 1 i 2  ustawy 

z dnia 16 kwietnia  2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55),  po 

uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku, Rada Gminy 

Augustów uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Ustanawia się pomnikiem przyrody sosnę o nazwie ,,Gruba sosna” o  obwodzie pnia  - 

341 cm i kubaturze ponad 20 m3, zlokalizowanej w oddziale 39 b Leśnictwo Białobrzegi 

(005 Czarnucha) działka 39/1. Położenie geograficzne Sz: 53°47'30.83”N; Dł: 22° 

58'14.26"E. 
2. Drzewo opisane w ust. 1  podlega ochronie w celu zachowania szczególnej wartości          

przyrodniczej i krajobrazowej.  

 

§ 2 

W stosunku do pomnika przyrody ustanowionego w § 1 ust. 1 zakazuje się: 

1. niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu, 

2. uszkadzania i zanieczyszczania gleby 

3. umieszczania tablic reklamowych.  

 

§ 3 

 

Nadzór nad pomnikiem przyrody określonym w § 1 sprawują Lasy Państwowe Nadleśnictwo 

Augustów.  

 

 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów. 

 

 

 

§ 5 

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

Województwa  Podlaskiego. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy 

           

                 Ewa Frąckiewicz    
 

 



UZASADNIENIE 

 Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 

2020r. poz. 55) obowiązkiem organów administracji publicznej, osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych jest dbałość o przyrodę będącą dziedzictwem 

i bogactwem narodowym. Organy administracji publicznej są obowiązane do zapewnienia 

warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ochrony przyrody. Obowiązkiem 

organów administracji publicznej, instytucji naukowych i oświatowych, a także publicznych 

środków masowego przekazu jest prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i 

promocyjnej w dziedzinie ochrony przyrody. 

 Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.  

z 2020,  poz.55) pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub 

ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub 

krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród 

innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, 

źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.  

 Na podstawie art. 44  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 

2020r. poz. 55) ustanowienie pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku 

ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze uchwały rady 

gminy. Uchwała rady gminy określa nazwę danego obiektu lub obszaru, jego położenie, 

sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony, w razie potrzeby ustalenia dotyczące jego 

czynnej ochrony oraz zakazy właściwe dla tego obiektu, obszaru lub jego części, wybrane 

spośród zakazów wymienionych w art. 45 ust. 1 w/w ustawy. 

 Nadleśnictwo Augustów w piśmie znak:ZG.7212.7.2018.GA zwróciło się do Rady 

Gminy Augustów z wnioskiem o uznanie za pomnik przyrody m. in. sosny położonej na 

gruntach Nadleśnictwa Augustów Leśnictwo Białobrzegi, a będącej w zasięgu 

administracyjnym Gminy Augustów. 

 Sosna rosnąca w oddziale 39b Leśnictwa Białobrzegi na działce ewidencyjnej 39/1 ma 

piękny pokrój z pełną niemal nie zbieżystą kłodą. Jej obwód wynosi 341 cm, kubatura ponad 

20 m3, a szacunkowy wiek wynosi około 250 lat. Zaproponowano dla niej nazwę ,,Gruba 

sosna”.  

 Projekt powyższej uchwały, na podst. art. 44 ust. 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) w celu uzgodnienia został przekazany do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku. W terminie miesiąca od dnia 

otrzymania projektu uchwały, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku nie 

przekazał opinii o projekcie, co zgodnie z art. 44 ust. 3b ustawy o ochronie przyrody, 

uważane jest za uzgodnienie projektu. 

 Objęcie tego drzewa ochroną uświadomi społeczeństwu dużą wartość przyrodniczą, 

krajobrazową i kulturową chronionych obiektów. Ochrona pomnikowa powoduje 

skuteczniejszą kontrolę nad obiektem i zwiększa możliwości jego pielęgnacji. Ustanowienie 

sosny pomnikiem przyrody przyczyni się także do poprawy wizerunku gminy, jako przyjaznej 

środowisku.  

  
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 
 



 
 



 
 



 


