
UCHWAŁA NR XXXIX/236/21 

RADY GMINY GŁOWNO 

z dnia 26 listopada 2021 r. 

w sprawie pomnika przyrody 

Na podstawie  Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 44 ust. 1, 2, 3 i 3a, 4 w związku 
z art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1098) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi, Rada Gminy 
uchwala co następuje: 

§ 1. 1. W skład wieloobiektowego pomnika przyrody położonego w Lubiankowie – przy drodze 
z Lubiankowa do Łyszkowic uznanego za pomnik przyrody na mocy Zarządzenia Nr 8/90 
Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 stycznia 1990 r., w sprawie uznania tworów przyrody na terenie 
województwa łódzkiego za pomniki przyrody i ochrony tych pomników (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego  
Nr 3, poz. 24), wchodzi grupa 7 dębów szypułkowych Quercur robur.  

2. Nazwy gatunkowe, obwody pni i współrzędne geograficzne każdego z drzew, o których 
mowa w ust. 1 określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Znosi się ochronę z drzewa gatunku dąb szypułkowy Quercur robur o obwodzie pnia 
340 cm (poz. 2 w załączniku nr 1 do uchwały), rosnącego na działce nr ewid. 65, obręb Lubianków, 
uznanego za pomnik przyrody na mocy Zarządzenia Nr 8/90 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 
10 stycznia 1990 r., w sprawie uznania tworów przyrody na terenie województwa łódzkiego 
za pomniki przyrody i ochrony tych pomników (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego  Nr 3, poz. 24), z uwagi 
na utratę wartości przyrodniczych i krajobrazowych, ze względu na które zostało ustanowione 
pomnikiem przyrody. 

§ 3. Po wyłączeniu z ochrony drzewa, o którym mowa w § 2, w skład pomnika przyrody 
wchodzi 6 szt. drzew z gatunku dąb szypułkowy Quercur robur, wskazanych w załączniku nr 1 do 
niniejszej uchwały w poz. 1,3-7. 

§ 4. W stosunku do wieloobiektowego pomnika przyrody, o którym mowa w § 3 wprowadza się 
następujące zakazy: 
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu; 
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, 
odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo 

racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 
5) umieszczania tablic reklamowych. 

§ 5. W stosunku do wieloobiektowego pomnika przyrody, o którym mowa w § 3 w ramach 
ochrony czynnej, ustala się możliwość wykonania następujących prac: 
1) cięcia pielęgnacyjne, w szczególności sanitarne, prześwietlające, korygujące, odtwarzające 

koroną, formujące, odmładzające; 
2) cięcia techniczne, w szczególności redukcję korony; 
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3) leczenie uszkodzeń; 
4) zabezpieczenie pnia i korony; 
5) zabezpieczenie ubytków i ran; 
6) zabiegi w strefie korzeniowej, w szczególności napowietrzanie i nawożenie; 
7) badania i przeglądy diagnostyczne. 

§ 6. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw 
w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, ze zm.) traci moc Zarządzenia Nr 8/90 Prezydenta Miasta Łodzi 
z dnia 10 stycznia 1990 r., w sprawie uznania tworów przyrody na terenie województwa łódzkiego 
za pomniki przyrody i ochrony tych pomników (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego  Nr 3, poz. 24) w części 
dotyczącej pomnika przyrody określonego w załączniku nr 1 do ww. Zarządzenia, pod pozycją:  
Lp. 83, jako: grupa drzew – 7 dębów szypułkowych – obw. 262- 430 cm, zlokalizowana 
w Lubiankowie przy drodze z Lubiankowa do Łyszkowic. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głowno. 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy Głowno 

 
 

Jarosław Chałubiec 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/236/21 

Rady Gminy Głowno 

z dnia 26 listopada 2021 r. 

Wykaz drzew tworzących wieloobiektowy pomnik przyrody położony w Lubiankowie, przy 

drodze z Lubiankowa do Łyszkowic, na działce nr ewid. 65, obręb Lubianków, gm. Głowno 

Współrzędne geograficzne Lp. Gatunek drzewa Obwód pnia 
w [cm] 

Wysokość 
w [m] X Y 

Uwagi 

1 Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

445 22 455251,41 554985,16  

2 Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

340 23 455320,41 554939,32 zdjęcie 
ochrony 

3 Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

350 23 455270,41 544943,66  

4 Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

380 23 455292,37 554930,31  

5 Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

280 22 455299,18 554935,96  

6 Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

310 23 455315,57 554957,15  

7 Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

320+330 24 455200,58 554976,69  
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Uzasadnienie 

Przedmiotowa uchwała aktualizuje stan prawny i faktyczny wieloobiektowego pomnika 
przyrody, który został uznany za pomnik przyrody na podstawie Zarządzenia Nr 8/90 Prezydenta 
Miasta Łodzi z dnia 10 stycznia 1990 r., w sprawie uznania tworów przyrody na terenie 
województwa łódzkiego za pomniki przyrody i ochrony tych pomników (Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego  Nr 3, poz. 24) i obejmował grupę 7 dębów szypułkowych. 

Ustawową kompetencją rady gminy wynikającą z art. 44 ust.3 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) jest zniesienie ustanowionych form 
ochrony przyrody, w tym pomników przyrody. Jednocześnie przepis art. 44 ust. 4 ww. ustawy 
stanowi, iż zniesienie formy ochrony przyrody 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. 

Wchodzący w skład wieloobiektowego pomnika przyrody dąb szypułkowy o obwodzie pnia 
340 cm, rosnący na działce nr 65, obręb Lubianków, gm. Głowno, utracił swoje walory 
przyrodnicze i krajobrazowe. W związku z powyższym powstała pilna konieczność uprzątnięcia 
wnioskowanego drzewa, które stwarza zagrożenie w ruchu drogowym. Usunięcie drzewa 
wymaga pozbawienia go statusu pomnika przyrody przez Radę Gminy Głowno. 

W związku ze zmianą przepisów, na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. 
o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji 
publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 ze zm.) z dniem wejścia w życie niniejszej 
uchwały, traci moc Zarządzenie Nr 8/90 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 stycznia 1990 r., 
w sprawie uznania tworów przyrody na terenie województwa łódzkiego za pomniki przyrody 
i ochrony tych pomników (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego  Nr 3, poz. 24), w części dotyczącej 
pomnika przyrody określonego w załączniku nr 1 do ww. Zarządzenia, pod pozycją:  Lp. 83, 
jako: grupa drzew – 7 dębów szypułkowych – obw. 262- 430 cm, zlokalizowana w Lubiankowie 
przy drodze z Lubiankowa do Łyszkowic. 

Projekt niniejszej uchwały został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 
Środowiska w Łodzi. 

Mając powyższe na względzie, przedłożenie Radzie Gminy Głowno projektu uchwały jest 
uzasadnione. 
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