
Projekt

z dnia  18 kwietnia 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1651), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu, Rada 
Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Znosi się status pomnika przyrody ustanowionego dla drzewa z gatunku buk pospolity (Fagus sylvatica) 
znajdującego się na terenie Gminy Krapkowice, w obrębie Nadleśnictwa Prószków, Leśnictwa Rogów, oddziału 
leśnego nr 31 d. Pomnik został ustanowiony Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego Nr 1/P/2000 z dnia 3 
stycznia 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 6 poz. 23), a następnie ujęty w wykazie pomników przyrody w 
Rozporządzeniu Nr 0151/P/38/05 Wojewody Opolskiego z dnia 26 października 2005 r. (pozycja pomnikowa nr 
335).

2. Zniesienie statusu o którym mowa w ust. 1 następuje z uwagi na bezpowrotną utratę wartości przyrodniczych 
drzewa (wywrot).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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UZASADNIENIE 

1) podstawa prawna, 

Art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 ze zm.)  

Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności 
zadania własne obejmują sprawy: 

1)  ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki 
wodnej; 
 

Art. 18. 1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile 
ustawy nie stanowią inaczej.  
            2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: 
          15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.  

Art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1651) 

Art. 44. 3. Zniesienia formy ochrony przyrody, o której mowa w ust. 1, dokonuje rada gminy w drodze uchwały. 

3a. Projekty uchwał, o których mowa w ust. 1 i 3, wymagają uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem 
ochrony środowiska. 

4.  Zniesienie formy ochrony przyrody, o której mowa w ust. 1, następuje w razie utraty wartości przyrodniczych i 
krajobrazowych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w razie konieczności realizacji 
inwestycji celu publicznego w przypadku braku rozwiązań alternatywnych lub zapewnienie bezpieczeństwa 
powszechnego. 

2) uzasadnienie faktyczne, w tym cele jakie mają byś osiągnięte, 

W dniu 2 lutego 2016 r. do Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice wpłynęło pismo Nadleśnictwa 

Prószków informujące, że w wyniku wiatrów na terenie oddz. 31 d uległ wywróceniu buk pospolity  

będący pomnikiem przyrody. 

W dniu 11 lutego 2016 r. przeprowadzono oględziny terenowe, które potwierdziły otrzymane 

informacje. Wskazane drzewo - buk pospolity (Fagus sylvatica) - to drzewo ujęte jako pomnik 

przyrody w Rozporządzeniu Nr 0151/P/38/05 Wojewody Opolskiego z dnia 26 października 2005 r. 

(pozycja nr 335).  

Drzewa w całości uległo wywróceniu i utraciło walory przyrodnicze oraz krajobrazowe, dlatego 

kwalifikuje się do zniesienia statusu ochronnego oraz zagospodarowania zgodnie z zasadami 

gospodarki leśnej. 

W celu zniesienia statusu pomnika przyrody przepisy wskazują na konieczność podjęcia niniejszej 

uchwały. 

 

3) wskazanie jednostek/komórek na które będzie oddziaływać, 

(brak), 

4) wskazanie uchwał, zarządzeń, regulaminów, instrukcji na które będzie 

oddziaływać, 

(brak) 

5) wskazanie przewidywanych skutków finansowych, 

(brak) 

6) wskazanie zasobów osobowych i finansowych niezbędnych do realizacji 

postanowień zawartych w projekcie uchwały, zarządzeniu, regulaminie, 

instrukcji. 

Naczelnik: Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 
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