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identyfikator XXXIX/210/14/1

Druk nr 88

UCHWAŁA NR XXXIX/210/14

Rady Gminy Wąwolnica

z dnia 4 listopada 2014 r.

w sprawie zniesienia pomnika przyrody.

Na podstawie art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2013 r., poz. 627 ze zm.),
Rada Gminy Wąwolnica
uchwala, co następuje:

§ 1 .

1 . Znosi się formę ochrony - pomnik przyrody, następujących drzew rosnących na terenie gminy
Wąwolnica, uznanych za pomniki przyrody:

1 ) dąb szypułkowy o obwodzie pnia na wys. 130 cm – 570 cm, leżący na działce nr ewid.112
w miejscowości Kębło, wpisany do ewidencji pomników przyrody Województwa Lubelskiego
pod numerem 1238,

Quercus robur
2 ) dąb szypułkowy o obwodzie pnia na wys. 130 cm – 370 cm, rosnący na działce nr ewid. 76

w miejscowości Kębło wpisany do ewidencji pomników przyrody Województwa Lubelskiego
pod numerem 1242, uznanych za pomniki przyrody rozporządzeniem nr 42 Wojewody
Lubelskiego z 22 października 1987r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj.
Lub. z 1987r. Nr 12, poz. 211, zm. Dz. Urz. Woj. Lub. z 1990 r. Nr 15, poz. 200),

Quercus robur
3 ) dąb szypułkowy Quercus robur o obwodzie pnia na wys. 130 cm – 570 cm, znajdującego się

na działce nr ewid 112, w obrębie Kębło gmina Wąwolnica, uznanego za pomnik przyrody
rozporządzeniem nr 12 Wojewody Lubelskiego z dn. 11 czerwca 1992r. w sprawie uznania
za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Lub. z 1992r. Nr 6, poz. 60), wpisanego do ewidencji
pomników przyrody województwa lubelskiego pod numerem 1243.

2 . Zniesienie formy ochrony przyrody drzewa wymienionego:
1 ) w ust. 1 pkt 1 następuje z uwagi na znaczny posusz konarów, konary połamane przez wiatr, co

w połączeniu z wypróchnieniem i wewnętrzną destrukcją pnia stwarza poważne zagrożenie dla
bezpieczeństwa na terenie parku, będącego częścią Zespołu Pałacowo-Parkowego w Kęble,

2 ) w ust. 1 pkt 2 następuje z uwagi na fakt złamania w dniu 08.07.2014 r. jednego z konarów,
znacznego wypróchnienia pozostałej części oraz stwarzanie zagrożenia domu mieszkalnego
i mieszkających w nim osób.
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3 ) w ust.1 pkt 3 następuje z uwagi na wyrwanie go w 2011 roku przez wiatr i utratę wartości
przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody.

§ 2 .

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąwolnica.

§ 3 .

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubelskiego.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Wąwolnica

Teresa Janczarek


