
 

 

UCHWAŁA NR LI/1192/2017 

RADY MIASTA RZESZOWA 

z dnia 21 listopada 2017 r. 

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody 

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 44 ust. 3, ust. 3a, ust. 3b ust. 4 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.), w uzgodnieniu 

z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

Rada Miasta Rzeszowa 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Pozbawia się statusu pomnika przyrody ustanowionego dla drzewa Robinia akacjowa ( Robinia 

pseudoacacia) o obwodzie pnia na wysokości 130 cm – 306 cm, rosnącego na działce nr 300 w obrębie  

nr 222 położonej przy ul. Dworzysko w Rzeszowie. 

2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody o którym mowa w ust. 1, następuje z uwagi na bezpowrotną 

utratę wartości przyrodniczych oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Rzeszowa 

 

 

Andrzej Dec 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia piątek, 15 grudnia 2017 r.

Poz. 4442



 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 44 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, zniesienie formy ochrony przyrody, 

drzew uznanych za pomniki przyrody, następuje między innymi w razie utraty wartości 

przyrodniczych, ze względu na które został powołany lub ze względu na zapewnienie 

bezpieczeństwa powszechnego. Na mocy art. 44 ust. 3 i ust. 3a, ust. 3b ww. ustawy zniesienia 

formy ochrony przyrody, dokonuje rada gminy w drodze uchwały w oparciu o uzgodnienie 

właściwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 

Pomnik przyrody Robinia akacjowa został ustanowiony na mocy Rozporządzenia 

Wojewody Podkarpackiego z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie uznania drzew za pomniki 

przyrody. 

Robinia akacjowa o obwodzie pnia na wysokości 130 cm - 306 cm i wysokości  

19,4 m, rośnie w odległości 1,6 m od krawędzi jezdni ul. Dworzysko. Na pniu na wysokości  

2,5 m widoczna jest rana powstała po odciętym pniu. Górna korona drzewa jest całkowicie 

obumarła w związku z czym drzewo nie rokuje szansy na dalszy prawidłowy wzrost i rozwój. 

Drzewo nie posiada środkowej oraz dolnej korony, gdyż rośnie w silnym zwarciu drzew 

okapowych, przez co utraciło swoje walory przyrodnicze. Z uwagi na powyższe, drzewo przy 

niesprzyjających warunkach atmosferycznych stanowi zagrożenie dla uczestników ruchu 

drogowego. Zagrożenie potęguje umiejscowienie drzewa w pobliżu jezdni ul. Dworzysko 

w Rzeszowie. 

Należy nadmienić, iż wzdłuż ul. Dworzysko rośnie jeszcze 14 drzew będących pomnikami 

przyrody (po stronie lewej 11 sztuk, po stronie prawej 3 sztuki). 
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