Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia .................... 2019 r.
zmieniająca uchwałę nr XVII/478/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie
ustanowienia pomnika przyrody
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 44 ust. 1, 2, 3a i 3b ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r.
o ochronie
przyrody
(Dz. U.
z 2018 r.
poz. 1614,
2244,
2340,
z 2019 r. poz. 1696, 1815), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
w Szczecinie, Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XVII/478/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie
ustanowienia pomnika przyrody (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2012 r. poz. 1020) wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 1 ust 1. przyjmuje brzmienie:
„Celem zachowania wartości przyrodniczych, historycznych i krajobrazowych oraz
uwzględniając wyróżniające, na tle innych drzew, rozmiary i formy, ustanawia się
pomnikiem przyrody drzewo – dąb szypułkowy Quercus robur o obwodzie pnia:
417 cm i wysokości: 27m.”;
2) § 1 ust 2. przyjmuje brzmienie:
„Pomnik przyrody jest zlokalizowany na terenie działki nr 390/5 obręb 3 Załom,
oddział leśny 390 o (współrzędne GPS 5921528.20; 5480985.11), w miejscu
oznaczonym nr 23 na mapie, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.”;
3) załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Szczecin
z dnia .................... 2019 r.
Załącznik do uchwały nr XVII/478/12 Rady Miasta Szczecin z
dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
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UZASADNIENIE

Nadleśnictwo Kliniska zwróciło się z wnioskiem o zmianę uchwały Nr XVII/478/12 Rady
Miasta z dnia 26 marca 2012 r., powołującej pomnik przyrody – dąb szypułkowy Quercus robur.
W uzasadnieniu podano, że w związku z wejściem w życie nowego Planu Urządzenia Lasu dla
Nadleśnictwa Kliniska, z dniem 1 stycznia 2018 r. nastąpiła zmiana literacji wydzielenia leśnego,
na którym zlokalizowany jest pomnik przyrody.
W związku z powyższym, uwzględniając wniosek Nadleśnictwa Kliniska oraz konieczność
usunięcia rozbieżności pomiędzy treścią aktów powołujących pomniki przyrody a aktualnym stanem
faktycznym, podjęcie uchwały jest uzasadnione.
Stosownie do przepisów art. 44 ust. 3a ustawy o ochronie przyrody, projekt uchwały
uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie.
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