
UCHWAŁA NR XXIX/156/17
RADY GMINY GŁOWNO

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zniesienia statusu pomników przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U.2016.446 j.t., zm. poz. 1579, 1948), art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134, poz. 2249, poz. 2260) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Znosi się status pomnika przyrody jednego drzewa z gatunku kasztanowiec pospolity 
(Aesculus hippocastanum), o obwodzie pnia na wysokości 1,3 m – 280 cm, rosnącego na terenie 
parku w miejscowości Domaradzyn nr 31, nr ew. działki 585. Forma ochrony przyrody 
ustanowiona została na podstawie Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego Nr 10/93 z dnia 
12 listopada 1993 r. w sprawie uznania niektórych tworów przyrody na terenie województwa 
łódzkiego za pomniki przyrody i ochronie tych pomników (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego 
Nr 12 z 1993 r.).

2. Znosi się status pomnika przyrody jednego drzewa z gatunku jesion wyniosły (Fraxinus 
excelsior), o obwodzie pnia na wysokości 1,3 m – 350 cm, rosnącego na terenie parku 
w miejscowości Domaradzyn nr 31, nr ew. działki 585. Forma ochrony przyrody ustanowiona 
została na podstawie Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego Nr 10/93 z dnia 12 listopada 1993 r. 
w sprawie uznania niektórych tworów przyrody na terenie województwa łódzkiego za pomniki 
przyrody i ochronie tych pomników (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 12 z 1993 r.).

§ 2.  Zniesienie formy ochrony przyrody dwóch drzew o których mowa w § 1, następuje 
w związku z utratą ich walorów przyrodniczych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głowno.

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

Drzewa z gatunku kasztanowiec pospolity o obwodzie pnia 280 cm oraz jesion wyniosły
o obwodzie pnia 350 cm rosną na działce nr 585 w miejscowości Domaradzyn nr 31.
Właścicielem posesji jest Pan Jan Kaczmarek.

Forma ochrony ustanowiona została na podstawie Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego
Nr 10/93 z dnia 12 listopada 1993 r. w sprawie uznania niektórych tworów przyrody na terenie.

Drzewo z gatunku kasztanowiec pospolity straciło swoją wartość przyrodniczą, jest obumarłe,
pozbawione gałęzi, pozostał jedynie pień drzewa.

Drzewo jesion wyniosły w nocy z 08 na 09 marca 2017 uległo wywróceniu wraz z bryłą
korzeniową. Drzewo jest całkowicie spróchniałe w środku, silne wiatry oraz duża wilgotność
terenu mogły mieć wpływ na zaistniałą sytuację.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono, że należy podjąć czynności mające na celu
likwidację zagrożenia.

Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U.
z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.) zniesienie formy ochrony przyrody dokonuje rada gminy
w drodze uchwały. Jednocześnie przepis art. 44 ust. 4 stanowi, iż zniesienie formy ochrony
przyrody następuje w razie utraty wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono
formę ochrony przyrody.

Pilna konieczność wyeliminowania zagrożenia, z uwagi na zły stan zdrowotny drzewa –
kasztanowiec pospolity oraz wywrócone drzewo – jesion wyniosły przemawia za ich
usunięciem. Usuniecie drzewa wymaga pozbawienia go statusu pomnika przyrody przez Radę
Gminy Głowno.

Projekt niniejszej uchwały został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska w Łodzi w dniu 23 marca 2017 r., znak: WPN-III.623.21.2017.PL, zgodnie
z art. 44 ust. 3a ustawy o ochronie przyrody.

Dlatego podjecie uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody jest uzasadnione.
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