UCHWAŁA NR XXVII/235/17
RADY GMINY BOLESŁAWIEC
z dnia 27 października 2017 r.
w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1875) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz. 2134, 2249, 2260, z 2017 roku, poz. 60,
132, 1074, 1566, 1595)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Znosi się status pomnika przyrody - drzewa gatunku dąb szypułkowy (nazwa miejscowa „Hetman”),
zlokalizowanego na działce gruntu nr 571/3, obręb Kruszyn, który uznany został za pomnik przyrody
Rozporządzeniem Nr 19/94 Wojewody Jeleniogórskiego z dnia 13 maja 1994r. w sprawie uznania za pomniki
przyrody obiektów znajdujących się na terenie województwa jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj.Jel. Nr 21,
poz. 115 z dnia 25 maja 1994r.).
§ 2. Zniesienie statusu pomnika przyrody drzewa, o którym mowa w § 1 następuje z uwagi na utratę
wartości przyrodniczych i krajobrazowych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody
i zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogusław Uziej
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Uzasadnienie
Aktem prawnym regulującym obecnie cele, zasady i formy ochrony przyrody w Polsce jest ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz. 2134, 2249,
2260, z 2017 roku, poz. 60, 132, 1074, 1566, 1595).
Zgodnie z zapisami art. 44 ust. 3 i 4 ustawy o ochronie przyrody zniesienie formy ochrony przyrody
dokonuje rada gminy w drodze uchwały, w razie utraty wartości przyrodniczych i krajobrazowych, ze
względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu
publicznego w przypadku braku rozwiązań alternatywnych lub zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego.
Dąb szypułkowy (nazwa miejscowa „Hetman”), zlokalizowany na działce gruntu nr 571/3, obręb
Kruszyn, uznany został za pomnik przyrody Rozporządzeniem Nr 19/94 Wojewody Jeleniogórskiego z dnia
13 maja 1994r. w sprawie uznania za pomniki przyrody obiektów znajdujących się na terenie województwa
jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj.Jel. Nr 21, poz. 115 z dnia 25 maja 1994r.). Przedmiotowe drzewo w dniu
5 października 2017 roku na skutek silnych porywów wiatru wywołanych przez orkan Ksawery uległo
złomowi na wysokości około 1,5m od poziomu gruntu, w wyniku czego pozostała tylko niewielka część
strzały całkowicie pozbawiona korony. Uszkodzenie to doprowadziło do bezpowrotnej utraty wartości
przyrodniczych i krajobrazowych przedmiotowego drzewa. Stan drzewa oraz jego lokalizacja (pomnik
przyrody zlokalizowany jest w odległości około 80m od najbliższej zabudowy mieszkaniowej i tuż przy
drodze gruntowej – działka gruntu nr 566, obręb Kruszyn, wykorzystywanej jako droga dojazdowa do
przejazdu kolejowego, droga do transportu rolniczego i miejsce częstych spacerów mieszkańców Kruszyna)
stwarza również zagrożenie bezpieczeństwa powszechnego.
Mając powyższe na uwadze należało pozbawić ww. drzewo statusu pomnika przyrody.
Zgodnie z art. 44 ust. 3a ustawy o ochronie przyrody projekt uchwały w sprawie zniesienia statusu
pomnika przyrody wymaga uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. W związku
z powyższym Wójt Gminy Bolesławiec pismem z dnia 9 października 2017r. Nr OŚ.6120.03.2017.01
zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o uzgodnienie projektu
uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we
Wrocławiu postanowieniem z dnia 24 października 2017r. Nr WPN.623.38.2017.IL uzgodnił projekt aktu
prawa miejscowego w niniejszej sprawie.
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