
 

 

UCHWAŁA NR XLVI/327/22 

RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM 

z dnia 3 marca 2022 r. 

w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zmianami) w związku z art. 44 ust. 3, ust. 3a i ust. 4 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 ze zmianami) 

po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

Rada Miejska w Lwówku Śląskim uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Znosi się status pomnika przyrody z drzewa z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie 

pnia 405 cm mierzonym na wysokości 130 cm, uznanego za pomnik przyrody zarządzeniem nr 12/89 Wojewody 

Jeleniogórskiego z dnia 30 marca 1989r. w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew znajdujących się  

na terenie województwa jeleniogórskiego, usytuowanego na działce nr 316/211 obręb Bielanka przy granicy  

z drogą gminną. 

2. Zniesienie statusu pomnika przyrody, o którym mowa w ust. 1 następuje z uwagi na utratę wartości 

przyrodniczych i krajobrazowych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody, ponieważ drzewo 

uległo powaleniu podczas gwałtownych wiatrów. 

3. Lokalizacja drzewa została zaznaczona na szkicu sytuacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski. 

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

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Dawid Kobiałka

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 15 marca 2022 r.

Poz. 1388



Załącznik do uchwały nr XLVI/327/22 

Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim 

z dnia 3 marca 2022 r. 
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