
 

UCHWAŁA Nr 4/IV/2015 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 27 stycznia 2015 r. 

 

w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody 

w granicach administracyjnych GminyŻabia Wola 

 

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

samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013r, poz.594 ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 i 4 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013, poz. 627 ze zm.) Rada 

Gminy Żabia Wola uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Znosi się status pomnika przyrody dla drzewa znajdującego się na terenie działki oznaczonej 

nr ew. 11/1 w miejscowości Grzmiąca w zasięgu administracyjnym Gminy Żabia Wola 

w następującym gatunku: 

- Kasztanowiec biały /Aesculushippocastanum/ o obwodzie 450 cm rosnący 

na nieruchomości oznaczonej nr ew. 11/1 w miejscowości Grzmiąca, gm. Żabia Wola 

(południowa części parku) będącej własnością Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości  

w Warszawie. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 

 

§3 

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

Województwa Mazowieckiego.  

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Roman Olczak 

  



Uzasadnienie 

 

Zgodnie z art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia  2004r. o ochronie przyrody 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. 

 

Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie wystąpił do Wójta Gminy Żabia Wola  

z wnioskiem o zniesienie formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody 

(gat. kasztanowiec biały)znajdującego się na terenie działki oznaczonej nr ew. 11/1  

w miejscowości Grzmiąca w zasięgu administracyjnym gm. Żabia Wola. Z uwagi na fakt,  

iż przedmiotowe drzewo uschło a tym samym utraciło szczególne walory przyrodnicze  

i krajobrazowe postanowiono znieść formę ochrony. W związku ze zmianami 

wprowadzonymi ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku  

ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, 

zniesienie formy ochrony pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku 

ekologicznego lub zespołu przyrodniczo – krajobrazowego następuje w drodze uchwały  

rady gminy. Zgodnie z art. 44 ust. 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz. U. z 2013, poz. 627 ze zm.) projekt niniejszej uchwały został przedstawiony 

Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie. 

 


