
UCHWAŁA NR LVII/309/2018 

Rady Miejskiej w Golinie 

z 19 lipca 2018 r. 

 

 

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pomników przyrody:  

klon srebrzystolistny i trzech wiązów pospolitych znajdujących się w parku 

w Radolinie nr działki  ewidencyjnej 159/24 i 159/21 obręb Radolina 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994), w związku z art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz.142 ze zm.) w uzgodnieniu  

z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu Rada Miejska w Golinie 

uchwala, co następuje: 

 

 §1. Znosi się formę ochrony przyrody z następujących pomników przyrody: 

1) Klon srebrzystolistny (Acer dasycarpum), o wysokości 15 m, obwodzie korony 20 m  

i o obwodzie pierścienicy 300 cm, znajdujący się w parku w Radolinie (dz. ew. nr 159/24, obr. 

Radolina), uznany za pomnik przyrody na podstawie Decyzji Wojewody Konińskiego nr 

RLSpo 7141/11/79 z dnia 2 listopada 1979 r. Klon jest drzewem martwym od kilku lat  

i w związku z tym utracił walory, dla których został uznany za pomnik przyrody, a martwe 

konary zagrażają bezpieczeństwu powszechnemu. Dokumentacja fotograficzna stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2) Aleja wiązowa (Ulmus) o długości około 60 m,  ilości drzew 30 sztuk (dz. ew. nr 159/24  

i dz. ew. nr 159/21 obr. Radolina), została uznana za pomnik przyrody na podstawie Decyzji 

Wojewody Konińskiego nr RLSpo 7141/10/79 z dnia 2 listopada 1979 r. Trzy drzewa z alei 

wiązowej są martwe i w związku z tym utraciły walory, dla których zostały uznane za pomnik 

przyrody, a martwe konary zagrażają bezpieczeństwu powszechnemu. Wymienione drzewa 

znajdują się w części alei na dz. ew. nr 159/21. Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik 

nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

 §2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody drzew, o których mowa w §1 następuje  

z uwagi na utratę walorów przyrodniczych, dla których uznano je za pomnik przyrody oraz 

celem zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. 

 

 §3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny. 

 

 §4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

        Przewodniczący Rady Miejskiej 

               

 

                                                                                                       Wojciech Wojdyński 

 


