
UCHWAŁA NR XVI/180/20 
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY 

z dnia 31 marca 2020 r. 

w sprawie zniesienia formy ochrony 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 2019 r., 
poz. 506 ze zm.) oraz art. 44 ust 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 55 ze zm.) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, 
Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje: 

§ 1. Pozbawia się statusu pomnika przyrody  drzewa gatunku kasztanowiec zwyczajny (Aesculus 
hippocastanum), o obwodzie pnia 296 cm, mierzonym na wysokości 130 cm, rosnącego na działce nr 311/1 
obręb Masłów, uznanego za pomnik przyrody Uchwałą Nr XI/85/95 Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 
29 czerwca 1995r. w sprawie uznania za pomnik przyrody, zapisanym w wykazie drzew pomnikowych pod 
numerem 018, 

§ 2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody następuje z uwagi na utratę wartości przyrodniczych oraz ze 
względu na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom sąsiednich nieruchomości. 

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

 

  
 

Wiceprzewodniczący Rady 
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Marek Koliński 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zniesienia formy

ochrony przyrody dokonuje rada gminy w drodze uchwały. Zniesienie formy ochrony przyrody, zgodnie z

art. 44 ust. 4 w/w ustawy, 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.

Projekt uchwały wymaga uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Pomnik przyrody - kasztanowiec zwyczajny rośnie na działce ewidencyjnej nr 311/1, obręb

ewidencyjny Masłów wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zgodnie z

otrzymanym od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Sekcja Zamiejscowa we Wrocławiu pismem z

dnia 07.11.2019 roku drzewo to ze względu na wypróchnienie, liczny posusz i pęknięcie pnia stanowie duże

zagrożenie dla ludzi i mienia.

Mając powyższe na uwadze, za uzasadnione należy uznać podjęcie przez Radę Miejską w Trzebnicy

uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w odniesieniu do drzewa gatunku kasztanowiec

zwyczajny, dotychczas uznanego za pomnik przyrody.

Pismem z dnia 3 lutego 2020 roku o numerze WPN.623.4.2020.AR.1 Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska we Wrocławiu uzgodnił pozytywnie przedłożony projet niniejszej uchwały.
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