
UCHWAŁA NR VIII/50/15
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach 
administracyjnych Gminy Nowe Ostrowy

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 
z 2013 r., poz. 594, poz. 1318; z 2014r. poz. 379 i 1072) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 627, poz. 628 i poz. 842; z 2014r. , poz. 
805, poz. 850, poz. 1101 i 1863), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 
w Łodzi Rada Gminy Nowe Ostrowy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Znosi się ochronę pomnika przyrody z drzewa Topola Niekłańska o obwodzie pnia 500 cm, 
które rośnie na działce nr 44, obręb Miksztal, stanowiącej własność Powszechnej Kasy Oszczędnościowej 
Bank Polski S.A. w Warszawie.

2. Zniesienie formy ochrony pomnika przyrody, następuje z uwagi na utratę wartości przyrodniczych 
z powodu wywrócenia drzewa przez wichurę

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński
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Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy nr VIII/50/15 z dnia 27 marca 2015 roku

Aktem prawnym regulującym obecnie cele, zasady i formy ochrony w Polsce jest ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, (t. j. Dz. U z 2013 r. poz. 627). Zgodnie z art. 44 ust. 3, 3a
i 4 ww. ustawy zniesienie formy ochrony przyrody następuje w razie utraty wartości przyrodniczych, ze
względu, na które ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w razie konieczności realizacji inwestycji
celu publicznego lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. Zniesienia formy ochrony dokonuje
Rada Gminy w drodze uchwały w oparciu o uzgodnienia właściwego Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska.

Pomniki przyrody podlegają ochronie prawnej. Uzyskanie zgody na wycięcie chronionego drzewa,
a tym samym usunięcie powodowanego przez to drzewa zagrożenia wiąże się z koniecznością
zniesienia ochrony pomnikowej z drzewa. Celem niniejszej uchwały Rady Gminy jest zdjęcie ochrony
pomnikowej z drzewa Topola Niekłanska o obwodzie 500 cm, rosnącego na działce Nr 44 obręb
Miksztal. Aktem tworzącym formę ochrony przyrody było orzeczenie Wojewody Płockiego Nr 18 z dnia
27.11.1976r. drzewo zostało wywrócone przez wichurę.

W odniesieniu do ww. drzewa zniesienie ochrony pomnikowej jest uzasadnione przede wszystkim
ze względu na utratę wartości przyrodniczych.

Zgodnie z art. 44 ust. 3a ww. ustawy, projekt uchwały został uzgodniony postanowieniem Nr WPN-
III.623.12.2015.MMK z dnia 16 lutego 2015 roku z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
w Łodzi. Mając powyższe na uwadze spełnione zostały przesłanki prawne do podjęcia uchwały.
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