
Projekt  

UCHWAŁA  Nr …………….. 

RADY GMINY ŁUBNIANY  

z dnia ………………….. r. 

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody 

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

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zmianami), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Śro-

dowiska w Opolu, rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Znosi się status pomnika przyrody ustanowionego dla drzewa z gatunku lipa szerokolistna (Tilia platy-

phyllos) o obwodzie pnia 440 cm - mierzonego na wysokości 130 cm od ziemi, które jest zlokalizowane na terenie 

działki nr 837/20 a.m. 2 obręb Kolanowice. Drzewo zostało ustanowione pomnikiem przyrody na podstawie rozpo-

rządzenia Nr 0151/P/38/05 Wojewody Opolskiego z dnia 26 października 2005 r. w sprawie ustanowienia pomni-

ków przyrody (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 72, poz. 2231). 

2. Zniesienie statusu pomnika przyrody, o którym mowa w ust. 1, następuje z uwagi na utratę wartości przy-

rodniczych drzewa.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Opolskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy Łubniany 

Albert Wiench  
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UZASADNIENIE 

Aktem prawnym regulującym cele, zasady i formy ochrony przyrody jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zmianami). Zgodnie z art. 44 ust. 3 wskazanej ustawy, znie-

sienia formy ochrony przyrody dokonuje rada gminy w drodze uchwały.  

Objęte niniejszą uchwałą drzewo - lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) o obwodzie pnia 440 cm - mierzonego na 

wysokości 130 cm od ziemi, które jest zlokalizowane na terenie działki nr 837/20 a.m. 2 obręb Kolanowice zostało 

ustanowione pomnikiem przyrody na podstawie rozporządzenia Nr 0151/P/38/05 Wojewody Opolskiego z dnia 26 

października 2005 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 72, poz. 2231). W 

dniu 07.06.2016 r. Pani Beata Kowol – właściciel działki nr 837/20 a.m. 2 obręb Kolanowice zwróciła się do Wójta 

Gminy Łubniany podjęcie działań mających na celu zniesienie ochrony pomnikowej drzewa i w konsekwencji jego 

usunięcie, gdyż w obecnym stanie zdrowotnym drzewo stanowi zagrożenie dla budynku mieszkalnego. W dniu 

11.07.2015 r. zlecono wykonanie opinii dendrologicznej drzewa. Biegły – dr Grzegorz Kusza przedłożył w dniu 

23.08.2016 r. opinię dendrologiczną, w której stwierdził jednoznacznie, że ze względu na stan zdrowotny (drzewo 

zamiera) drzewo utraciło swoją wartość przyrodniczą, a ponadto stanowi zagrożenie dla budynku mieszkalnego. 

Zgodnie z art. 44 ust. 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze 

zmianami), projekt uchwały został przekazany do właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska, tj. Re-

gionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu. Organ ten wydał w dniu 18.11.2016 r. postanowienie nr 

WPN.623.12.2016.AP, którym uzgodnił projekt uchwały Rady Gminy Łubniany w sprawie zniesienia formy 

ochrony przyrody – pomnika przyrody. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

Id: B743F4F7-49C8-4AE3-9E6A-4E1EB38467A4. Projekt Strona 2




