UCHWAŁA NR VI/59/2015
RADY GMINY LUBACZÓW
z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie zniesienia formy ochrony z części pomnika przyrody
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 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 z późn. zm.), oraz art. 44 ust. 4 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. z 2013 r. poz. 627) po uzyskaniu uzgodnienia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Rada Gminy Lubaczów uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Znosi się ochronę z części pomnika przyrody obejmującego 22 drzewa gatunku Lipa
drobnolistna Tilia cordata w miejscowości Podlesie, ustanowionego uchwałą Rady Gminy Lubaczów
Nr XXIX/292/2013 z dnia 1 lutego 2013 r. w zakresie drzewa poz. 4 wg szkicu sytuacyjnego: Lipa
drobnolistna o obwodzie pnia 232 cm, wysokość 25 m rosnąca na działce nr ewid. gr.
208 w Podlesiu.
Lp.
(Lp. wg szkicu
sytuacyjnego)

Obwód
na 1,3m
(cm)

Wysokość
(m)

Uwagi

4.(4.)

232

25

korona jednostronna, posusz w koronie, wypróchniały
pień

2. Zniesienie formy ochrony przyrody drzewa, o którym mowa w ust. 1 następuje z uwagi na
konieczność zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego ludzi oraz mienia.
3. Lokalizację drzewa dla którego znosi się ochronę określa załącznik nr 1 do Uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubaczów.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rolnictwa Rady Gminy Lubaczów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Lubaczów
Roman Cozac

Id: E8DAFF68-217A-4B08-9CC8-ADF5FE0A619F. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr VI/59/2015
Rady Gminy Lubaczów
z dnia 31 marca 2015 r.
Załącznik graficzny

Lokalizacja drzewa nr 4 dla którego znosi się ochronę oznaczona jest czerwoną kropką.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 44 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.
627 z późn. zm.) zniesienie formy ochrony przyrody, takiej jak pomnik przyrody, następuje między
innymi ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego. Na mocy art. 44 ust 3 ww.
ustawy zniesienia formy ochrony przyrody o której mowa w ust. 1, dokonuje rada gminy
w drodze uchwały.
W przedmiotowym przypadku zachodzi w/w przesłanka. Lipa drobnolistna Tilia cordata nr
wchodząca w skład pomnika przyrody obejmującego 22 drzewa rosnące na obrysie zabytkowego
cmentarza ewangelickiego z pocz. XIX w. na działce nr 208 w Podlesiu, ustanowionego Uchwałą
Rady Gminy Lubaczów Nr XXIX/292/2013 z dnia 1 lutego 2013 r., jest narażona na złamanie
w wyniku oderwania jednego z głównych konarów co potwierdza ekspertyza dendrologiczna.
Znaczna część pnia została pozbawiona tkanek drewna na całej długości pnia. Górny konar jest
całkowicie uschnięty i powyżej miejsca odłamania znacznie przewężony co grozi jego złamaniem
i zniszczeniem nagrobków.
Drzewo poważnie zagraża bezpieczeństwu osób przybywających na terenie cmentarza.
W celu uzyskania decyzji PWKZ w Przemyślu na usunięcie drzewa z cmentarza ewangelickiego
w Podlesiu, wpisanego do Gminnej ewidencji zabytków Gminy Lubaczów (KAZ 215/1547,
nr rej. zab. A-389) jest konieczne uprzednie zniesienie ustanowionej formy ochrony przyrody –
uznania za pomnik przyrody w części dotyczącej lipy nr 4.
Zgodnie
z art. 44 ust. 3 a
ustawy
z dnia
16 kwietnia
2004 r.
o ochronie
przyrody
(Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn.zm.) projekt uchwały został uzgodniony przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismo znak WPN.623.5.2015.ŁL -2 z dnia 25.03.2015.
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