UCHWAŁA NR XI/61/15
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 23 września 2015 r.
w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 594 z późn. zm.1)) oraz art. 44 ust. 3, ust. 3a i ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.
j. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje :
§ 1. Znosi się status pomnika przyrody - drzewa z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia
382 cm, rosnącego na działce nr 136/1 obręb Sycowice wymienionego w załączniku do Rozporządzenia Nr
32 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Lub.
Nr 38, poz. 832).
§ 2. Zniesienie formy ochrony przyrody drzewa, o którym mowa w ust. 1 następuje ze względu na to, iż
przedmiotowe drzewo złamało się wskutek działania wiatru i nie rokuje szans na przeżycie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czerwieńsku
Leszek Jędras

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318; z 2014 r., poz.
379, poz. 1072.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 628, poz. 842; z 2014 r., poz.
805, poz. 850, poz. 1101, poz. 1863; z 2015 r., poz. 222, poz. 1045.
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UZASADNIENIE
Dnia 24 lipca 2015 r. wpłynęło do Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku pismo Nadleśnictwa
Sulechów, znak: ZG.7212.34.2015.CH z informacją, że pomnik przyrody, drzewo z gatunku dąb
szypułkowy zlokalizowany na działce nr 136/1 obręb Sycowice w wyniku wichury, która miała miejsce dnia
7 lipca 2015 r. uległ zniszczeniu. Przedmiotowe drzewo wymienione w załączniku do Rozporządzenia Nr 32
Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj.
Lub. Nr 38, poz. 832) uległo złamaniu i nie rokuje szans na przeżycie.
Zgodnie z art. 44 ust. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 627 z późn. zm.), ustanowienia lub zniesienia formy ochrony przyrody, takiej jak pomnik przyrody
dokonuje rada gminy w drodze uchwały po uzgodnieniu projektu uchwały z właściwym regionalnym
dyrektorem ochrony środowiska. Zniesienie formy ochrony przyrody może nastąpić m.in. w razie utraty
wartości przyrodniczej, ze względu na które ustanowiono formę ochrony. Taka sytuacja zachodzi w tym
przypadku. Ze względu na powstałe uszkodzenia, drzewo straciło walory pomnika przyrody.
Zgodnie z art. 44 ust. 3a ww. ustawy o ochronie przyrody projekt uchwały został uzgodniony z
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.

Opracował:
Tomasz Pietruszka
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