Projekt
UCHWAŁA NR …………/2017
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia ………… 2017 r.
w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody - drzewo gatunek wiąz szypułkowy
na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 12, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn.zm.),
po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
uchwala
§1

1. Znosi się formę ochrony przyrody – drzewo gatunek wiąz szypułkowy (Ulmus leavis), ustanowiony
pomnikiem przyrody Uchwałą Nr X/230/99 Rady Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 29 czerwca
1999 r., znajdującego się przy ul. 1 Maja na terenie działki o nr ew. 92 obręb Jastrzębie Zdrój –
będącej własnością Gminy Jastrzębie-Zdrój.
2. Zniesienie formy ochrony, o której mowa w pkt 1, następuje z powodu utraty wartości
przyrodniczych i krajobrazowych ze względu na które ustanowiono pomnik przyrody – drzewo
obumarło.
§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.
§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

PREZYDENT MIASTA
Anna Hetman

UZASADNIENIE
Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 7 ust. 1 pkt 1 i 12 , art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)
oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 2134 z późn. zm.).
Drzewo gatunku wiąz szypułkowy (Ulmus leavis) zlokalizowane przy ul. 1 Maja na działce o numerze
ewidencyjnym 92 obręb Jastrzębie Zdrój – będącej własnością Gminy Jastrzębie-Zdrój, ustanowione
zostało pomnikiem przyrody Uchwałą Nr X/230/99 Rady Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju z dnia
29 czerwca 1999 roku.
W dniu 17.08.2017 r. zostały przeprowadzone oględziny drzewa, w czasie których stwierdzono,
że przedmiotowe drzewo obumarło i obecnie, z uwagi na lokalizację w miejscu często uczęszczanym
przez ludzi, stwarza zagrożenie bezpieczeństwa powszechnego.
Projekt uchwały został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach,
który
wydał
w
przedmiotowej
sprawie
pismo
nr
WPN.623.14.2017.MS
z
dnia
30.08.2017 roku opiniujące pozytywnie przedłożony projekt uchwały.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Mariusz Rogala

