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POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 44 ust. 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2016 r., poz. 2134, z późn. zm.) oraz art. 106 ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.),
po rozpatrzeniu pisma nr BRG.0006.9.2017.PP Zastępcy Wójta Gminy Jemielnica z 6.03.2017r.
postanawiam
uzgodnić projekt uchwały Rady Gminy Jemielnica w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
UZASADNIENIE
Pismem nr BRG.0006.9.2017.PP z 6 marca 2017 r. Zastępca Wójta Gminy Jemielnica
wystąpił o uzgodnienie projektu uchwały Rady Gminy Jemielnica w sprawie ustanowienia pomnika
przyrody. Drzewo proponowane do objęcia ochroną prawną to pojedynczy okaz z gatunku dąb
szypułkowy Quercus robur o obwodzie pnia 501cm, rosnący na działce nr 391/13 obręb Centawa,
charakteryzujących się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, a także
szczególnymi cechami osobniczymi, tj. rozmiar i wiek. Do pisma dołączono projekt uchwały Rady
Gminy w Jemielnicy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody, załącznik graficzny obrazujący
położenie drzewa, opinię dendrologiczną oraz dokumentację fotograficzną omawianego okazu.
Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2016 r., poz. 2134, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą, pomnikami przyrody są
pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości
przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się
indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa,
krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy
narzutowe oraz jaskinie. Projekty uchwał ustanawiających daną formę ochrony przyrody wymagają
uzgodnienia z właściwym miejscowo regionalnym dyrektorem ochrony środowiska (art. 44 ust. 3a
ustawy).
Z analizy porównawczej drzew z gatunku dąb szypułkowy uznanych dotychczas za pomniki
przyrody na terenie gminy Jemielnica wynika, iż proponowany do ochrony egzemplarz o obwodzie
pnia 501cm jest jednym z bardziej okazałych drzew w skali gminy, a objęcie go ochroną prawną
jest istotne z punktu widzenia zachowania go dla przyszłych pokoleń.
Mając na uwadze powyższe, propozycję objęcia ww. drzewa ochroną prawną w postaci
pomnika przyrody uznano za zasadną i postanowiono jak w sentencji.
Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w terminie
7 dni od daty doręczenia postanowienia.
Zgodnie z art. 114 ust. 3 ustawy organ, który ustanowił formę ochrony przyrody, o której
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6-9, przesyła regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska,
w terminie 30 dni od dnia jej utworzenia lub ustanowienia, kopię aktu o utworzeniu lub
ustanowieniu danej formy ochrony przyrody oraz informacje określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 113 ust. 1a, a także, w tym samym terminie, dokonuje wpisu tych informacji do
centralnego rejestru form ochrony przyrody.
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