Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzew uznanych za pomnik przyrody
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 44 ust. 3, 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 200 r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1523), po uzgodnieniu projektu
uchwały z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu uchwala się co następuje:
§ 1. Znosi się ochronę prawną drzew na:
1) nieruchomości oznaczonej numerem działki 262/16, położonej w miejscowości Łączany, gatunku wiąz
szypułkowy /Ulmus laevis/ o obwodzie pnia 401 cm, ustanowionego pomnikiem przyrody ogłoszeniem
Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia
16 grudnia 1961 r. w sprawie uznania niektórych drzew za pomniki przyrody (Dz. Urz. WRN w Opolu
z 1962 r. poz. 1-19);
2) nieruchomości oznaczonej numerem działki 135/1, położonej na obszarze przysiółka Nowy Folwark, w alei
drzew przy drodze wiodącej z Karolówki do wsi Nowy Folwark:
a) gatunku dąb szypułkowy /Quercus robur/ o obwodzie pnia 560 cm, wysokości 29m, ustanowionego
pomnikiem przyrody ogłoszeniem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 30 grudnia 1954 r.
o uznaniu niektórych drzew i głazu za pomniki przyrody (Dz. Urz. WNR w Opolu z 1955 r., poz. 1-4),
b) gatunku dąb szypułkowy /Quercus robur/ o obwodzie pnia 605 cm, wysokości 28m, ustanowionego
pomnikiem przyrody ogłoszeniem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 30 grudnia 1954 r.
o uznaniu niektórych drzew i głazu za pomniki przyrody (Dz. Urz. WNR w Opolu z 1955 r., poz. 1-4).
§ 2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody, o którym mowa w ust. 1 następuje z powodu utraty wartości
przyrodniczych drzew.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Przewodniczący Rady
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Uzasadnienie
Projekt przedmiotowej uchwały ma na celu usunięcie rozbieżności między liczbą pomników przyrody
znajdujących się na terenie gminy Namysłów a ilością pomników przyrody na tym terenie, wykazanych
w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody. Podczas lustracji w terenie, przeprowadzonej w celu ustalenia
stanu faktycznego liczby pomników przyrody na terenie gminy Namysłów, stwierdzono, że wynosi ona 14 sztuk
i jest zgodna z Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego nr P/1/2000 z dnia 3 stycznia 2000 r. w sprawie uznania
za pomniki przyrody oraz Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego nr 0151/P/3/08 z dnia 12 lutego 2008 r.
w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
W związku z powyższym należy podjąć Uchwałę w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzew uznanych za
pomnik przyrody, dotyczącej trzech drzew, które już nie występują na terenie gminy Namysłów, tak aby Generalna
Dyrekcja Ochrony Środowiska wykreśliła przedmiotowe pomniki przyrody z Centralnego Rejestru Form Ochrony
Przyrody.
Projektodawca: Burmistrz
BC/IK
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