
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/477/2018 

RADY GMINY W ZALESZANACH 

z dnia 7 lutego 2018 r. 

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody. 

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ust. 3a, oraz 

ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z poźń. zm.)   

po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 

Rada Gminy w Zaleszanach 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Znosi się formę ochrony przyrody z grupy drzew uznanych za pomniki przyrody rosnące wzdłuż  

ul. Parkowej w miejscowości Zbydniów, na terenie działki nr ew. 1492 będącej własnością Gminy Zaleszany 

ustanowione aktem pierwotnym Zarządzeniem Nr 34 Woj. Tarnobrzeskiego z  30 grudnia 1988 r. w sprawie 

uznania tworów przyrody za pomniki przyrody . 

1) 16 szt. drzew gatunku Orzech czarny o obwodach pnia: Nr 1 – 215 cm Nr 2 – 226 cm Nr 3 – 195 cm  

Nr 4 – 314 cm Nr 6 – 255 cm Nr 8 – 280 cm  Nr 9 – 290 cm  Nr 15 – 260 cm Nr 16 – 219 cm  

Nr 17 – 247 cm Nr 18 –  189 cm Nr 19 – 236 cm Nr 20 – 270 cm Nr 21 – 350 cm Nr 23 – 300 cm  

Nr 24 – 280 cm 

§ 2. Zniesienie formy ochrony pomnika przyrody, następuje z uwagi na konieczność zapewnienia 

bezpieczeństwa powszechnego, gdyż zły stan zdrowotny drzew powoduje zagrożenie dla życia i mienia oraz 

z powodu utraty wartości przyrodniczych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. 
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