
Projekt

z dnia  24 stycznia 2019 r.
Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY JEMIELNICA

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Na podstawie art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., 
poz. 1614, poz. 2244 i poz. 2340) oraz art. 40 ust.1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432; Dz.U. z 2018 r. 
i poz. 2500) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu uchwala się, co 
następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo (gatunek: Sosna zwyczajna (Sosna pospolita) - Pinus 
sylvestris; pierśnica: 99cm; wysokość: 23m) rosnące w Nadleśnictwie Zawadzkie, Obręb leśny: Zawadzkie, 
Leśnictwo: Jaźwin, Oddział: 99 b

2. Współrzędne geograficzne umiejscowienia pomnika przyrody są następujące:18o 20’38.9”E - 
50o 36’60.0”N.

3. Położenie pomnika przyrody określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustanowienie niniejszego drzewa pomnikiem przyrody ma na celu ochronę tworów przyrody 
ożywionej, charakteryzujących się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, a także 
szczególnymi cechami osobniczymi, takimi jak rozmiar i wiek.

§ 3. W stosunku do ustanowionego pomnika przyrody, o którym mowa w § 1, wprowadza się następujące 
zakazy:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;

2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

3) umieszczania tablic reklamowych.

§ 4. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje Wójt Jemielnicy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Norbert Jaskóła
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Jemielnica

z dnia .................... 2019 r.
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Uzasadnienie

Projekt uchwały nie wymaga uzasadnienia bo jest konsekwencją wczesniejszego projektu uchwały
w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody drzewa (gatunku: Sosna zwyczajna (Sosna pospolita) -
Pinus sylvestris; pierśnica: 99cm; wysokość: 23m) rosnącego w Nadleśnictwie Zawadzkie, Obręb leśny:
Zawadzkie, Leśnictwo: Jaźwin, Oddział 99 d.
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