
UCHWAŁA NR VIII/40/2015
RADY MIASTA STOCZEK ŁUKOWSKI

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody grupy drzew składającej się z 2 wiązów szypułkowych 
uznanych za pomnik przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 
Środowiska w Lublinie, Rada Miasta Stoczek Łukowski, uchwala co następuje:

§ 1. Znosi się status pomnika przyrody grupy drzew składającej się z 2 wiązów szypułkowych o obwodach 
pni 414 cm i 348 cm, rosnących w miejscowości Stoczek Łukowski na terenie działki nr 1297/1 przy ul. 
Nowoprojektowanej, ustanowionych pomnikiem przyrody Orzeczeniem Nr 132 Wojewódzkiego Konserwatora 
Przyrody w Urzędzie Wojewódzkim w Siedlcach z dnia 22 czerwca 1983 roku, (Komunikat Wojewody 
Siedleckiego z dnia 8 lipca 1983 roku w sprawie uznania za pomnik przyrody – Dziennik Urzędowy 
Województwa Siedleckiego Nr 3, poz. 26).

§ 2. Szczegółową lokalizację wiązów szypułkowych, o których mowa w § 1, określa załącznik nr 1 do 
uchwały.

§ 3. Zniesienie statusu pomnika przyrody wiązów szypułkowych, o których mowa w § 1, następuje z uwagi 
na utratę wartości przyrodniczych i estetycznych – pozostały tylko części ich pni. Podczas burzy i silnej 
wichury nastąpiło złamanie drzew na wysokości 2 m od ziemi, z którego pozostały tylko sterczące fragmenty. 
Drzewa w tym stanie stanowią zagrożenie bezpieczeństwa powszechnego dla osób przebywających na terenie 
działki nr 1297/1, na której prowadzona jest działalność gospodarcza z zakresu turystyki i rekreacji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Stoczek Łukowski.

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

 

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Czub

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 28 września 2015 r.

Poz. 2941
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