
UCHWAŁA NR XLII/213/17
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie pomnika 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 
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) 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 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.), Rada Miejska Chojnowa uchwala, co 
następuje:

§ 1. Grupa igliczni trójcierniowych o obwodach 100-207 cm mierzonych na wysokości 130 cm, 
ustanowiona Rozporządzeniem nr 22 Wojewody Legnickiego, z dnia 25 października 1994 r., zlokalizowana 
przy ul. Anny i Juliana Poźniaków na działce nr 300/2, obręb 4 miasta, stanowiącej własność Gminy Miejskiej 
Chojnów i wymieniona pod l.p. 145 w rejestrze pomników przyrody województwa dolnośląskiego, składa się 
z 4 igliczni trójcierniowych (nazwa łac. Gleditsja triacanthos) objętych ochroną pod nazwą „Kolczatka", 
zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 3. 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

Id: 5A4D41D2-036A-45A1-8921-C3B4020E543B. Podpisany Strona 1



t:s-> 

-- .... - - ~----

< 

D:I 

r 
I I 

,I I\\ I 

i 

~w-~ J' 
IIV I I 

-I ! f1 
~ 

I
/

\ ,.- I 
\ I · I: 

~ I \ [; 
o -\ <?- I \ 

\9 1:. \ 
. "-,~, 9 \ 
I • ' \ 

o \
 

Załącznik do uchwały Nr XLII/213/17

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 28 listopada 2017 r.
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Uzasadnienie

do UCHWAŁY Nr XLII/213/17

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 listopada 2017 r.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.2016 r., poz. 2134 z późn. 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 przeprowadzonego przeglądu drzew pomnikowych stwierdzono, że 5 szt. drzew o obwodach od
85 cm do 207 cm mierzonych na wysokości 130 cm z grupy składającej się z dziewięciu drzew gatunku
iglicznia trójcierniowa (nazwa łac. Gleditsja triacanthos), wyszczególnionych w Rozporządzeniu Wojewody
legnickiego z dnia 25 października 1994 r. w sprawie uznania określonych drzew za pomniki przyrody (Dz.
Urz. Woj. Leg. z 1994 r. Nr 22, poz. 148), określonych nazwą „KOLCZATKA”, zlokalizowanych przy ul.
Anny i Juliana Poźniaków, utraciło wartości przyrodnicze i zagrażają bezpieczeństwu powszechnemu.

Dwa drzewa gatunku iglicznia trójcierniowa ozn. w ew. nr 60 i 68 są bardzo mocno pochylone nad
jezdnią i budynkiem, drzewo ozn. w ew. nr 65 ma wypróchniały pień w części odziomkowej z widocznym
ubytkiem, jest lekko pochylone nad jezdnią, natomiast drzewo ozn. w ew. nr 61 ma całkowicie odłamaną
koronę. Ze względu na zły stan fitosanitarny drzew oraz ich usytuowanie w pobliżu szkoły i głównych ulic
stwarzają one bardzo duże zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia.

Ponadto drzewo ozn. w ew. nr 66 uległo złamaniu. Pozostały po nim pień o wysokości 2 m został
usunięty w ramach działań ratowniczych Straży Pożarnej.

Uchwała została pozytywnie uzgodniona z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we
Wrocławiu - Postanowienie nr WPN.623.40.2017.IL z dnia 24 października 2017 r.

Realizacja uchwały nie skutkuje wydatkowaniem środków z budżetu miasta Chojnowa.

Uchwała ma charakter porządkowy.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński 
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