Projekt
z dnia 20 lipca 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XVIII/...../2016
RADY GMINY STANISŁAWÓW
z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 1 drzewa uznanego za pomnik przyrody.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.
446 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1651 z późn. zm.), Rada Gminy Stanisławów uchwala co następuje:
§ 1. 1. Po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znosi się formę
ochrony przyrody 1 drzewa uznanego za pomnik przyrody, tj.:
1) Topola biała o obwodzie pnia 430cm, mierzonym na wysokości 130cm, znajdująca się na terenie działki o nr
ew. 68, położonej w miejscowości Szymankowszczyzna, stanowiącej własność Gminy Stanisławów, uznana za
pomnik przyrody Rozporządzeniem nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31.07.2009 r. w sprawie
ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu mińskiego (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124 poz.
3640).
2. Zniesienie formy ochrony przyrody następuje z powodu utraty wartości przyrodniczych ze względu na które
ustanowiono pomnik przyrody oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Król
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1651 z późn. zm.) zniesienie formy ochrony przyrody dokonuje rada gminy w drodze
uchwały.
Zniesienie formy ochrony przyrody, zgodnie z art. 44 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy, następuje
w razie utraty wartości przyrodniczych i krajobrazowych, ze względu na które ustanowiono formę
ochrony przyrody, lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego w przypadku
braku rozwiązań alternatywnych lub zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego.
W skutek silnych wiatrów doszło do znaczącego uszkodzenia topoli białej – duża ilość gałęzi i
konarów została połamana. Drzewo straciło walory estetyczne. Rośnie ono bezpośrednio przy
świetlicy wiejskiej oraz przy drodze powiatowej. Z uwagi na zły stan zdrowotny stanowi ono
zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu ludzi i mienia.
Projekt niniejszej uchwały, zgodnie z art. 44 ust. 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.), został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Środowiska w Warszawie.
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