ROZPORZĄDZENIE NR 36 /2008
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 listopada 2008 r.
zmieniające rozporządzenie Wojewody Łódzkiego w sprawie ustanowienia
pomników przyrody
Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087,
oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181. poz.1286, z 2008 Nr 154,
poz. 958, Nr 199. poz. 1227, Nr 201, poz. 1237), zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Nr 5/2008 Wojewody Łódzkiego z dnia 25 marca 2008 r.
w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 103,
poz. 1009), zmienionym rozporządzeniem Nr 15/2008 Wojewody Łódzkiego
z dnia 4 czerwca 2008 r. zmieniającym rozporządzenie Wojewody Łódzkiego
w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 198,
poz. 1861) wprowadza się następujące zmiany:
1)
2)

w podstawie prawnej słowa „ w związku z art. 40” uchyla się
§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wykaz drzew obejmujący ich ilość, lokalizację, gatunek, obwód pnia na wys.
130 cm oraz nazwę przedstawia załącznik nr 1 do rozporządzenia.”;
3)

§ 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W stosunku do pomników przyrody wymienionych w załączniku 1 do
rozporządzenia zabrania się:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu,
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, za
wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub
przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub
naprawą urządzeń wodnych;

3) dokonywania zmiany stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie
przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,
4) umieszczania tablic reklamowych.”;
4)

w załączniku nr 1 do rozporządzenia Wojewody Łódzkiego Nr 5/2008
z dnia 25 marca 2008 r wprowadza się:
a)

liczbę porządkową 33, która otrzymuje brzmienie:

„Lp. 33 – wieś Wójcin, ul. Młyńska 3 (pole uprawne – przy drodze, na skrzyżowaniu
dróg), gmina Łubnice, powiat wieruszowski – 1 – Wiąz szypułkowy – 351 cm –
Mikołaj.”;
b)

liczbę porządkową 34, która otrzymuje brzmienie:

„Lp. 34 – Barkowice Mokre, ul. Działkowa 26, gmina Sulejów, pow. piotrkowski –
1 – Dąb szypułkowy – 460 cm – Łukasz.”;
c)

liczbę porządkową 35, która otrzymuje brzmienie:

„Lp. 35 – Glinnik, pas drogowy drogi powiatowej nr 4314E Olszowiec – Glinik oraz
4313E Tomaszów Mazowiecki – Glinik – Inowłódz, gmina Lubochnia, powiat
tomaszowski – 300 – 208 szt. Lipa drobnolistna, 73 Klon zwyczajny, 11 Jesion
wyniosły, 5 Klon jawor, 3 Klon jesionolistny – / 110cm-400cm / L.
drobnolistna, / 89cm- 265cm / K. zwyczajny, / 102cm-204cm / J. wyniosły, /
155cm-260cm / K. jawor, / 146cm-237cm/ K. jesionolistny – Aleja Lipy
Lubocheńskie.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
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Uzasadnienie
Rozporządzenie pozwala na usunięcie z pierwotnego tekstu rozporządzenia
pomyłek edytorskich oraz na objęcie ochroną prawną kolejnych starych
i okazałych egzemplarzy drzew rosnących na terenie województwa łódzkiego.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pomniki przyrody mogą być
ustanawiane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, oraz
z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181. poz.1286, z 2008 Nr 154,
poz. 958, Nr 199. poz. 1227, Nr 201, poz. 1237) w drodze rozporządzenia wojewody
lub uchwały rady gminy.
Projekt rozporządzenia Wojewody Łódzkiego zmieniającego rozporządzenie
Wojewody Łódzkiego w sprawie uznania za pomniki przyrody został przygotowany
w oparciu o zgłaszane przez społeczeństwo oraz Uniwersytet Łódzki propozycje
drzew do objęcia ochroną prawną. Obiekty te posiadają dużą wartość naukową,
kulturową i historyczno – pamiątkową, a także odznaczają się wysokimi walorami
krajobrazowymi, wyróżniającymi je spośród innych.
Projekt rozporządzenia uzyskał pozytywną opinię Wojewódzkiej Rady
Ochrony Przyrody w Łodzi na posiedzeniu 5 listopada 2008 r..

