
UCHWAŁA   NR XXVI/176/12
RADA GMINY MASŁÓW

z dnia 25 października 2012 roku

w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

Na podstawie  art.18  ust.2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3,  
3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 
151, poz. 1220 z późn. zm.) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 
Środowiska w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1.
Ze  względu  na  utratę  wartości  przyrodniczych  oraz  konieczność  zapewnienia 
bezpieczeństwa powszechnego znosi się formę ochrony przyrody w postaci pomnika 
przyrody z drzewa gatunku lipa szerokolistna, wpisanego do rejestru form ochrony 
przyrody pod poz. 373, o obwodzie pnia wynoszącym 314 cm, rosnącego na terenie 
nieruchomości  oznaczonej  w  ewidencji  gruntów  jako  działka  nr  99  położona  
w obrębie ewidencyjnym Barcza gm. Masłów, stanowiąca własność prywatną.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 3.

Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa 
Świętokrzyskiego i  wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów

/-/ Sylwester Wojtyna



UZASADNIENIE
do uchwały NR XXVI/176/12

RADY GMINY MASŁÓW
z dnia 25 października 2012 roku

Zapisy  art.44  ust.  3  ustawy  o  ochronie  przyrody  z  dnia  16  kwietnia  2004  roku 
upoważniają radę gminy do zniesienia formy ochrony przyrody w postaci pomnika 
przyrody,  po  uzgodnieniu  z  właściwym  regionalnym  dyrektorem  ochrony 
środowiska.  Natomiast  art.  44  ust.  4  ustawy  mówi,  że  zniesienie  formy  ochrony 
przyrody następuje z powodu utraty wartości przyrodniczych, ze względu na które 
ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w razie konieczności realizacji inwestycji 
celu publicznego lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
W trakcie wizji  przeprowadzonej w terenie stwierdzono,  iż przedmiotowe drzewo 
rosnące  na  działce  nr  99,  obręb  ewidencyjny  Barcza,  gm.  Masłów znajduje  się  
w bardzo złym stanie zdrowotnym. Większa część jej korony obumarła a uschnięte 
gałęzie  grożą  obłamywaniem się  na  przebiegającą  w pobliżu  drogę.  Lipa  straciła 
charakter drzewa pomnikowego w związku z czym niniejszą uchwałą znosi się z niej 
ochronę prawną.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów

/-/ Sylwester Wojtyna


