
 

 

UCHWAŁA NR XL/223/17 

RADY GMINY W OSTROWIE 

z dnia 30 października 2017 r. 

w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody. 

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

(t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1875) oraz art. 44 ust. 3 , 3a i 4 ustawy z dnia 16  kwietnia 2004 roku o ochronie 

przyrody (Dz. U.2016 poz. 2134 z późn zm.) w uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 

w Rzeszowie Rada Gminy w Ostrowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Znosi się status pomnika przyrody dębu szypułkowego (nr 247) (Quercus robur L.) rosnącego na 

działce ewidencyjnej nr 157/9 położonej w Woli Ocieckiej, ustanowiony pomnikiem przyrody na podstawie 

Uchwały NR XII/74/95 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 28 września 1995r. w sprawie wprowadzenia form 

ochrony przyrody na podstawie sporządzonej inwentaryzacji przyrodniczej.  

§ 2. Zniesienie statusu pomnika przyrody drzewa o którym mowa w § 1 następuje z uwagi na bezpowrotną 

utratę wartości przyrodniczych spowodowaną złamaniem. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Józef Bajor 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 14 listopada 2017 r.

Poz. 3752



 

Uzasadnienie 

Aktem prawnym regulującym cele, zasady i formy ochrony przyrody jest ustawa z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. 2017 poz.1875/ Zgodnie z art. 44 ust. 3, 3a i 4 wyżej cytowanej ustawy 

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. Pomniki przyrody podlegają szczególnej ochronie prawnej. 

Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa objętego ochrona w formie pomnika przyrody wiąże się 

z koniecznością zniesienia tej formy ochrony przyrody. Zniesienia formy ochrony przyrody, dokonuje Rada 

Gminy w drodze uchwały, która wymaga uzgodnienia z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska. 

Status pomnika przyrody drzewa (nr 247) rosnącego na działce ewidencyjnej o nr 157/9 położonej 

w Woli Ocieckiej ustanowiony został na podstawie Uchwały NR XII/74/95 Rady Gminy w Ostrowie z dn. 

28.09.1995r. w sprawie wprowadzenia form ochrony przyrody na podstawie sporządzonej inwentaryzacji 

przyrodniczej. 

Zgodnie z art. 44 ust. 2a, 3 a i 3b  ustawy o ochronie przyrody  Wójt Gminy Ostrów wystąpił o opinie do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak ROŚ. 6121.4.2017, który 

w terminie miesiąca nie wyraził swojego stanowiska, wobec tego uznaje się za uzgodnienie zniesienia 

pomnika przyrody. 
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