
UCHWAŁA NR XXIII/193/2020 
RADY GMINY SKĄPE 

z dnia 25 września 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji o uznanie drzewa za pomnik przyrody 

Na podstawie art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 870), § 73 uchwały Nr XLIII/400/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 września 2018r. w spawie przyjęcia 
Statutu Gminy Skąpe (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego poz. 2351) uchwala się, co następuje:  

§ 1. 1.  Po rozpatrzeniu petycji z dnia 15 września 2020 r. w sprawie uznania drzewa rosnącego na działce 
nr 146 obręb Darnawa za pomnik przyrody - Rada Gminy Skąpe postanawia rozpatrzyć ją pozytywnie.  

2. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji zawarte jest w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy do powiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej 
załatwienia.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Kuźmicz 
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Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia petycji

Działając na podstawie art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018

r. poz. 870), § 73 uchwały Nr XLIII/400/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 września 2018r. w spawie

przyjęcia statutu Gminy Skąpe (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego poz. 2351) zawiadamiam, że petycję w

sprawie uznania drzewa (dębu szypułkowego) zlokalizowanego na działce nr 146 obręb Darnawa za pomnik

przyrody, która wpłynęła do Urzędu Gminy w dniu 15 września 2020 r. (datowana na dzień 15 września

2020 r.) została rozpatrzona pozytywnie.

Zgodnie z art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713)

rozpatrywaniem petycji zajmuje się Komisja skarg, wniosków i petycji. Komisja na posiedzeniu w dniu 18

września 2020 r. rozpatrywała przedmiotową petycję.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r. poz. 55) w art. 40 oraz

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 04 grudnia 2017r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody

żywej i nieożywionej za pomnik przyrody wskazuje jakimi cechami spośród osobników tego  samego 

gatunku (cechy fenotypowe, wiek czy też walory przyrodnicze, kulturowe, naukowe itp.) powinny

wyróżniać się obiekty przyrodnicze, aby mogły być uznane za pomniki przyrody.

Komisja podczas oględzin dębu stwierdziła, że w tym konkretnym przypadku będącym tematem petycji

mamy do czynienia z dębem szypułkowym. Jego obwód na wysokości  pierśnicy wynosi 497 cm, czym

spełnia minimalne wymagania dot. obwodu określone w ww. rozporządzeniu. Obiekt wyróżnia się

wymiarami spośród innych drzew tego gatunku na terenie gminy, jak również stanowi wyjątkowy walor

krajobrazowy miejscowości.

W związku z powyższym Komisja skarg, wniosków i petycji rekomenduje pozytywne jej rozpatrzenie i

podjęcie uchwały zgodnie z przedstawionym projektem oraz przeprowadzenie procedury zmierzającej do

podjęcia uchwały przez Radę Gminy Skąpe w przedmiocie uznania za pomnik przyrody drzewa będącego

przedmiotem niniejszej petycji.

Załącznik do uchwały Nr XXIII/193/2020

Rady Gminy Skąpe

z dnia 25 września 2020 r.
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