
UCHWAŁA NR LII/254/22 
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA 

z dnia 26 stycznia 2022 r. 

w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 44 ust. 1, ust. 2 ust. 3a i ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 ze zm.), Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje: 

§ 1. Pozbawia się statusu pomnika przyrody drzewa gatunku Platan klonolistny (nazwa łac. Platanus 
acerifolia) o obwodzie 326 cm mierzonym na wysokości 130 cm, ustanowiony, Uchwałą                        nr 
LVIII/280/06 Rady Miejskiej Chojnów z dnia 28 czerwca 2006 r., zlokalizowanego w zachodniej części Parku 
Śródmiejskiego przy ul. Wolności na działce nr 393, obręb 4 miasta, stanowiącej własność Gminy Miejskiej 
Chojnów i wymieniony pod l.p. 163 w rejestrze pomników przyrody województwa dolnośląskiego, objęty 
ochroną pod nazwą „Waldek”, zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

§ 2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody następuje z uwagi na utratę wartości przyrodniczych oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnowie oraz ogłoszeniu w „Gazecie Chojnowskiej”. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Chojnowa 

 
 

Jan Skowroński 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr LII/254/22 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 stycznia 2022 r. 

w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody 

 

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.2021 r., poz. 1098 ze zm), zgodnie z którym zniesienie formy 
ochrony przyrody dokonuje rada gminy w drodze uchwały. Projekt wymaga uzgodnienia z właściwym 
regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Zniesienie formy ochrony przyrody następuje w razie utraty 
wartości przyrodniczych i krajobrazowych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w 
razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego, lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.  

Podczas wichury w dniu 21 października 2021 roku drzewo gatunku Platan rosnące na terenie Parku 
Śródmiejskiego w Chojnowie uległo zniszczeniu Pień drzewa na wysokości 3 m uległ złamaniu wraz z 
koroną. Drzewo utraciło wartości estetyczne i przyrodnicze, a jego pozostałości  usytuowane w parku 
miejski, w pobliżu głównej alei stwarzają duże zagrożenie dla bezpieczeństwa osób poruszających się po 
parku. 

Uchwała została pozytywnie uzgodniona z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we 
Wrocławiu - Postanowienie Nr WPN.623.44.20121.GK z dnia 2 grudnia 2021 r. 

Realizacja uchwały nie skutkuje wydatkowaniem środków z budżetu miasta Chojnowa. 
Uchwała ma charakter porządkowy. 
 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa 
  

Jan Skowroński 
 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: C396DB32-8BC9-48E0-8E33-930D6EFEB048. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Uzasadnienie



