
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/309/2017 

RADY GMINY LUBACZÓW 

z dnia 26 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zniesienia formy ochrony z części pomnika przyrody 

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (t.j. z 2016 r. poz. 2134) po uzyskaniu uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Rzeszowie 

Rada Gminy Lubaczów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Znosi się ochronę z części pomnika przyrody obejmującego 22 drzewa gatunku Lipa drobnolistna 

Tilia cordata w miejscowości Podlesie, ustanowionego uchwałą Rady Gminy Lubaczów Nr XXIX/292/2013 

z dnia 1 lutego 2013 r. w zakresie drzewa poz. 10 wg szkicu sytuacyjnego: Lipa drobnolistna o obwodzie pnia 

295 cm, wysokość 3 m na działce nr ewid. gr. 208 w Podlesiu. 

2. Zniesienie formy ochrony przyrody drzewa, o którym mowa w ust. 1 następuje z uwagi na konieczność 

zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego ludzi oraz mienia. 

3. Lokalizację drzewa dla którego znosi się ochronę określa załącznik nr 1 do Uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubaczów. 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rolnictwa Rady Gminy Lubaczów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Gminy Lubaczów 
 

Roman Cozac 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 14 lipca 2017 r.

Poz. 2568



Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/309/2017 

Rady Gminy Lubaczów 

z dnia 26 kwietnia 2017 r. 

 

 

 

Lokalizacja drzewa nr 10 dla którego znosi się ochronę oznaczona jest czerwoną kropką. 
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Uzasadnienie 

 

Zgodnie z art. 44 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134) 

zniesienie formy ochrony przyrody, takiej jak pomnik przyrody, następuje między innymi ze względu na 

zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego. Na mocy art. 44 ust 3 ww. ustawy zniesienia formy ochrony 

przyrody o której mowa w ust. 1, dokonuje rada gminy w drodze uchwały. 

W przedmiotowym przypadku zachodzi w/w przesłanka. Lipa drobnolistna Tilia cordata nr 10 wchodząca 

w skład pomnika przyrody obejmującego 22 drzewa rosnące na obrysie zabytkowego cmentarza 

ewangelickiego z pocz. XIX w. na działce nr 208 w Podlesiu, ustanowionego Uchwałą Rady Gminy Lubaczów 

Nr XXIX/292/2013 z dnia 1 lutego 2013 r., jest narażona na wywrócenie się w wyniku znacznego spróchnienia 

tkanek drewna. Drzewo od początku stanowiło kikut, który pod wpływem czynników atmosferycznych 

całkowicie obumarł. Pozostawienie go w takim stanie grozi przewróceniem i zniszczeniem nagrobków oraz 

ogrodzenia. Drzewo zlokalizowane jest przy miejscu parkingowym, przez co stanowi także zagrożenie dla 

ludzi. 

W celu uzyskania decyzji PWKZ w Przemyślu na usunięcie drzewa z cmentarza ewangelickiego 

w Podlesiu, wpisanego do Gminnej ewidencji zabytków Gminy Lubaczów (KAZ 215/1547, nr rej. zab. A-389) 

jest konieczne uprzednie zniesienie ustanowionej formy ochrony przyrody w części dotyczącej lipy nr 10. 
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