
UCHWAŁA NR XLIII/228/2018
RADY GMINY ŁONIÓW

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zniesienia pomnika przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.). oraz art. 44 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 
w Kielcach, Rada Gminy  Łoniów  

uchwala, co następuje:

§ 1. 

Znosi ochronę z jednego drzewa gatunku wiąz szypułkowy rosnącego na działce nr 136 obręb ewidencyjny 
Skwirzowa stanowiącego obiekt poddany ochronie na podstawie Rozporządzenia nr 2 Wojewody 
Tarnobrzeskiego z dnia 4 marca 1997 r. w sprawie uznania tworów za pomniki przyrody  Dz. Urz. Woj. Woj. 
Tarnobrzeskiego nr 5 poz. 41 z dnia 05.03.1997 r.

§ 2. 

Zniesienie pomnika przyrody następuje z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego oraz utratę 
wartości przyrodniczej spowodowanej obumarciem drzewa gatunku wiąz szypułkowy.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łoniów

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego
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Uzasadnienie

W wyniku wizji terenowej pracowników Urzędu Gminy Łoniów w dniu 23.01.2018 roku w miejscowości
Skwirzowa stwierdzono że drzewo gatunek wiąz szypułkowy rosnące na działce nr 136 stanowiącej własność
prywatną jest obumarłe i stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia..

Drzewo rośnie w środkowej części podwórka na którym znajduję się budynek mieszkalny oraz budynki
gospodarcze, jest całkowicie obumarłe i częściowo pozbawione kory, rozłożysta korona stwarza zagrożenie
bezpieczeństwa. Jest całkowicie zniszczone z przyczyn niezależnych od właściciela gruntu.

Wiąz szypułkowy został uznany za pomnik przyrody (Rozporządzenie Nr 2 Wojewody Tarnobrzeskiego
z dnia 4 marca 1997 roku w sprawie uznania tworów za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Tarnobrzeskiego
Nr 5 poz. 41 z dn. 05.03.1977)

Zniesienie ochrony następuje na podstawie uchwały Rady Gminy Łoniów, której projekt wymaga
uzgodnienie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach.
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