
                                                           UCHWAŁA Nr XIII/78/15 
                                      Rady Gminy Rawa Mazowiecka  
                                           z dnia 27 listopada 2015r. 

 
w sprawie: uzgodnienia prac na potrzeby ochrony przyrody drzewostanu 

rosnącego w miejscowości Boguszyce     

                 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 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka   w stosunku do 
drzewa rosnącego  na działce prywatnej położonej we wsi Boguszyce,                        
z uwagi na fakt, iż drzewo jest starym potężnym okazem wewnątrz zmurszałym 
o zakłóconej statyce przez co stwarza zagrożenie,  uzgadnia się usunięcie 
drzewa w gatunku dąb szypułkowy  o obwodzie pnia: 430cm, rosnącego na 
działce nr 758/4 obręb Boguszyce,  uznanego za pomnik  przyrody 
Zarządzeniem  Nr 6 Wojewody Skierniewickiego z dnia 3 marca 1990r. 
(Dziennik Urzędowy Województwa Skierniewickiego nr 3 poz. 65). 

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

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               Uzasadnienie: 

Na skutek złożonego przez Państwa Ewę i Marka Skórę  wniosku o 
wydanie zezwolenia na usunięcie rosnącego na działce nr 758/4, stanowiącej 
własność ww. dębu szypułkowego. Wnioskowane do usunięcie drzewo ma 
zmurszały wewnątrz pień oraz zakłóconą statykę. Z uwagi na fakt, iż drzewo 
rośnie w sąsiedztwie budynków zlokalizowanych na działce sąsiedniej, dla 
których ze względu na swój stan, rozmiar (obwód 430cm)  usytuowanie stanowi 
zagrożenie, zasadne wydaje się jego usunięcie.  

Efektem tych działań jest wniosek Wójta Gminy Rawa Mazowiecka   o 
uzgodnienie prac na potrzeby ochrony przyrody.  

Mając na względzie powyższe, należy stwierdzić, iż zebrany  w sprawie 
materiał uzasadniał  złożenie przez Państwa Skórę  wniosku o wydanie 
zezwolenia na usunięcie ww. drzewa. Na podstawie art. 83a ust 1 ustawy o 
ochronie przyrody wniosek,  o usunięcie drzewa z terenu nieruchomości składa 
się  do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.  

W stosunku do pomnika przyrody Wójt Gminy 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 drzew. 
 

 

 

 

 

 

 


