
Projekt 

z dnia 	 
Zatwierdzony przez 	  

UCHWAŁA NR 	 
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia 	 20 18 r. 

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 roku 
poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 6 ust. 1 pkt 6, art. 40 ust. I, art. 44 ust 3, 3a i 4, 
art. 153 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 roku poz. 1614), po uzgodnieniu 
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi uchwala się, co następuje: 

Pozbawia się  statusu pomnika przyrody drzewo gatunek rokitnik zwyczajny o obwodzie pnia 144 cm, 
rosnące na terenie nieruchomości w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Wierzeje (działka nr ew. 23/14 obręb 19, 
której właścicielem jest Gmina Miasto Piotrków Trybunalski), wpisane do centralnego rejestru form ochrony 
przyrody prowadzonego przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, na podstawie §1 pkt 3 uchwały nr 
XIII/198/03 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie uznania drzew za 
pomniki przyrody (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2004 roku, Nr 10, poz. 131). 

Pozbawienie statusu pomnika przyrody, o którym mowa w §1, następuje z uwagi na utratę  wartości 
przyrodniczych i krajobrazowych, ze względu na które go ustanowiono. 

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 
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UZASADNIENIE 

do projektu uchwały w sprawie zniesienia ochrony pomnika przyrody 

Drzewo gatunek rokitnik zwyczajny zostało wpisane do rejestru form ochrony przyrody jako 
pomnik przyrody na podstawie uchwały nr X111/198/03 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 
z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody (Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego z 2004 roku, Nr 10, poz. 131). 

W trakcie przeprowadzonej w dniu 7 września 2018 roku kontroli pomników przyrody stwierdzono, 
ze drzewo uległo wykrotowi, tzn. jego pień  został  wyłamany na wysokości szyi korzeniowej i leży na ziemi. 

Uwzględniając powyższe zasadnym jest zdjęcie ochrony pomnikowej z wyłamanego drzewa, które 
bezpowrotnie utraciło walory przyrodnicze oraz krajobrazowe, i w chwili obecnej zamiera. 

Podstawę  prawną  do zniesienia przez radę  gminy formy ochrony, jaką  są  pomniki przyrody, stanowi 
art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2018 roku poz. 1614). 

Realizacja niniejszej uchwały nie pociągnie za sobą  skutków finansowych. 
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