DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 30 października 2012 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Anna Gogołowicz

Poz. 7209

Data: 2012-10-30 09:09:15

UCHWAŁA Nr XXVI/132/2012
RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY
z dnia 8 października 2012 r.
w sprawie zmiany liczby drzew tworzących obiekt poddany ochronie bez zmiany składu gatunkowego.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) Rada Gminy Miastków Kościelny uchwala, co następuje:
§ 1.1) W załączniku do rozporządzenia Nr 4 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 marca 2009r. w sprawie
pomników przyrody położonych na terenie powiatu garwolińskiego (Dz.U. Woj. Maz. z 2009r. Nr 36, poz.
858) zmienia się treść lp. 54 do ww. załącznika, który po zmianie otrzymuje brzmienie:
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2) Zniesienie formy ochrony przyrody drzewa, o którym mowa w § 1 pkt 1 następuje z uwagi na utratę
wartości przyrodniczych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miastków Kościelny.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Marek Jaroń
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Uzasadnienie
Uchwała niniejsza dotyczy zniesienia pomnika przyrody - wiąz szypułkowy (Ulmu laevis) o obwodzie wynoszącym 253 cm, rosnącego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 636 położonej we wsi Zasiadały
gmina Miastków Kościelny, dla którego obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie Nr 4 Wojewody
Mazowieckiego z dnia 2 marca 2009r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu garwolińskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 36, poz. 858). W poprzednim rozporządzeniu został podany nieprawidłowy
numer działki, który powyższa uchwała koryguje.
Zniesienie pomnika przyrody jest konieczne z uwagi na to, że:
- pień wiązu szypułkowego jest pęknięty, bez możliwości odtworzenia tegoż pnia.
- drzewo utraciło wartości przyrodnicze, dla których zostało objęte ochroną.
Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2009r. Nr 151, poz. 1220
z późn. zm.) ustanowienia lub zniesienia formy ochrony przyrody, takiej jak pomnik przyrody dokonuje rada
gminy w drodze uchwały po uzgodnieniu projektu uchwały z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony
środowiska. Zniesienie formy ochrony przyrody może nastąpić m. in. ze względu na utratę wartości przyrodniczej, ze względu na które ustanowiono formę ochrony lub na zagrożenie bezpieczeństwa powszechnego.

