
 
UHWAŁA Nr XII / 67/15 

RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA 
z dnia 27 października 2015r. 

 
w sprawie: uzgodnienia prac na potrzeby ochrony przyrody drzewostanu 

rosnącego w pasie drogi gminnej  w miejscowości Konopnica. 
 
 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 45 ust. 2 pkt 1 w 
związku z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651) – Rada Gminy Rawa Mazowiecka, uchwala, co 
następuje: 

§1. W związku z wnioskiem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi 
o uzgodnienie prac na potrzeby ochrony przyrody w stosunku do drzew 
rosnących  w pasie drogi gminnej Konopnica -  Kaleń nr 113 113E  we wsi 
Konopnica nr ewidencyjny działki 311, z uwagi na fakt, iż drzewo jest 
całkowicie  uschnięte i ma zmurszały pień,  uzgadnia się usunięcie drzewa w 
gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pni: 237cm.  rosnącego na wysokości 
działki ewidencyjnej  nr 622/3 obręb Konopnica,  będących częścią alei uznanej 
za pomnik  przyrody Rozporządzeniem Nr 26 Wojewody Skierniewickiego z 
dnia 17 lipca 1997r. (Dziennik Urzędowy Województwa Skierniewickiego nr 16 
poz. 96). 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka. 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 



                                          Uzasadnienie: 

Na skutek pisma jakie wpłynęło do Urzędu Gminy  w Rawie Mazowieckiej 
tutejszy Urząd  powziął wiadomość o zlokalizowaniu w Alei lipowej w 
Konopnicy całkowicie uschniętego drzewa  , rosnącego  w pasie  drogi gminnej 
Konopnica – Kaleń.   Oględziny w terenie potwierdziły fakt, iż drzewo jest 
całkowicie uschnięte i ma zmurszały pień. Stan drzewa uzasadniał złożenie 
wniosku przez Wójta Gminy Rawa Mazowiecka o wydanie zezwolenia na jego  
usuniecie do Wojewódzkiego Konserwatora zabytków, gdyż aleja, uznana za 
pomnik przyrody Rozporządzeniem Nr 26 Wojewody Skierniewickiego z dnia 
17 lipca 1997r. (Dziennik Urzędowy Województwa Skierniewickiego nr 16 poz. 
96), znajduje  na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.  

Efektem tych działań jest wniosek Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków w Łodzi Delegatura w Skierniewicach  o uzgodnienie prac na 
potrzeby ochrony przyrody.  

 

Mając na względzie powyższe, należy stwierdzić, iż zebrany  w sprawie 
materiał uzasadniał  złożenie przez Wójta Gminy Rawa Mazowiecka wniosku o 
wydanie zezwolenia na usunięcie ww. drzewa. Na podstawie art. 83 ust 2 
ustawy o ochronie przyrody wniosek,  o usunięcie drzewa z terenu 
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków składa się  do wojewódzkiego 
konserwatora zabytków. 

W stosunku do pomników przyrody Konserwator przed wydaniem 
stosownej decyzji, działając  na podstawie art. 45 ust 2 pkt 1 w związku z 
art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (DZ. U. 
z 2013 poz. 627  ze zm.) uzgadnia z Radą Gminy (organem, który na gruncie 
obecnie obowiązujących przepisów, ustanawia w drodze uchwały daną formę 
ochrony przyrody) prace wykonywane na potrzeby ochrony przyrody w tym 
przypadku będzie to usunięcie drzewa. 
 

 

 


