
PROJEKT 

UCHWAŁA Nr …………… 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z  z dnia 27 września 2016 r. 

 

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla drzewa uznanego za pomnik przyrody. 

 

Na podstawie art.6 ust.1, art. 7 ust. 1 pkt 1 i 14, art18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 44 ust. 3 i 4 ustawy  

z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 poz. 1651) – Rada Gminy  

Żabia Wola uchwala, co następuje :  

 

§ 1. 

1)  Znosi się formę ochrony przyrody w postaci pomnika przyrody dla drzewa gat. klon pospolity 

zlokalizowanego na działce oznaczonej nr ew. 564  w miejscowości Żelechów  

(cmentarz w Żelechowie przy grobie Józefa Chełmońskiego) w zasięgu administracyjnym  

Gminy Żabia Wola.  

2)  Zniesienie formy ochrony przyrody w postaci pomnika przyrody następuje z uwagi  

na zły stan zdrowotny drzewa i bezpowrotną utratę wartości przyrodniczych, ze względu  

na które ustanowiono formę ochrony przyrody oraz konieczności zapewnienia bezpieczeństwa 

osób przebywając na cmentarzu.  

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

 

§ 3. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

  

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-16-kwietnia-2004-r-o-ochronie-przyrody/?on=02.08.2016


Uzasadnienie  

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

 

Drzewo rośnie na działce nr 564 w miejscowości Żelechów, gmina Żabia Wola  

(cmentarz w Żelechowie przy grobie Józefa Chełmińskiego). Zarządzeniem Wojewody 

Skierniewickiego z dnia 16 listopada 1984 roku przedmiotowe drzewo zostało uznane  

za pomnik przyrody. 

W czasie burzy został odłamany konar drzewa który zniszczył pomnik nagrobny.  

Obecnie w czasie kolejnych burz konary drzew stale się łamią. Drzewo w obecnym stanie jest 

bardzo dużym zagrożeniem dla ludzi i mienia ze względu na ryzyko spadania obłamanych 

wiszących w koronie gałęzi i konarów. 

Wójt Gminy zlecił wykonanie ekspertyzy dendrologicznej przedmiotowego drzewa, ekspertyza 

wykazała że pień drzewa: 

 jest osłabiony licznymi pęknięciami – osłabiającymi miejsca rozwidleń – zagrożenie 

wyłamaniami odnóg 

 posiada liczne rozległe ubytki na odnogach – grożące złamaniami tych odnóg 

 drzewo posiada znaczną ilość suchych gałęzi - szczególnie na wierzchołkach wybujałych 

konarów obwodowych i wierzchołkowych 

 

Został zalecona następujące zabiegi  

Cięć sanitarnych (polegających na usuwaniu pędów, gałęzi i konarów chorych, ocierających się, 

martwych lub połamanych) 

Cięć korekcyjnych (zmierzających do niwelowania wad budowy korony, poprawiających statykę 

drzewa lub zapobiegających rozłamaniom). 

Zabezpieczenie ubytków (przez wybranie tkanki miękkiej, uformowanie krawędzi rany z nadaniem 

spadków, zabezpieczenie tkanki żywej preparatem będącym jałowym opatrunkiem  

np. dendromal 2 lub o podobnym działaniu, ewentualne zabezpieczenie tkanki martwej 

impregnatem) Redukcję korony o ok.50% (proporcjonalne skrócenie konarów i gałęzi  

w celu zmniejszenia rozmiarów korony) w celu zapobiegnięcia złamaniom odnóg i konarów  

w miejscach ubytków. Po przeprowadzeniu tak znaczących zabiegów pielęgnacyjnych 

(koniecznych by zwiększyć bezpieczeństwo wokół drzewa) przedmiotowy klon zwyczajny  



w znacznym stopniu straci swoje walory estetyczne, dzięki którym został przed laty uznany  

za Pomnik Przyrody. 

W związku z powyższym ze względu na ogólny zły stan drzewa należy znieść ustanowioną 

formę ochrony przyrody dla w/w drzewa z rejestru pomników przyrody i rozważyć ewentualne 

jego usunięcie, gdyż przeprowadzenie w/w zabiegów pielęgnacyjnych jedynie na jakiś czas 

zwiększy bezpieczeństwo wokół drzewa. 

 

  



 

Załącznik do Uchwały Nr …………… 

Rady Gminy Żabia Wola 

z dnia 27 września 2016 r. 

 

Wykaz drzew wskazanych do zniesienia formy ochrony w gminie Żabia Wola 

L.p. Nazwa obiektu 
Opis obiektu  

(obwód, 

wysokość) 

Położenie Zarządzający 

Powiat Gmina Miejscowość Nr 

działki  
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Klon pospolity 274, 23 Grodziski Żabia Wola Żelechów 564 Parafia Kościoła Rzymsko-

Katolickiego Ojrzanów w Żelechowie 

 


