UCHWAŁA NR XLIII/376/17
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
z dnia 19 maja 2017 r.
w sprawie zniesienia statusu pomników przyrody
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami)1) oraz art. 44 ust. 3, 3a
i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.
2134 z późniejszymi zmianami)2) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
w Kielcach, Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Znosi się formę ochrony przyrody z następujących drzew:
1) jednego drzewa gat. buk zwyczajny (Fagus sylvatica L.), ustanowionego pomnikiem przyrody na mocy
Orzeczenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach Nr 12 z dnia 2 grudnia 1952 r.
(Dz. Urz. WRN Nr 1, poz. 1 z dn. 25.02.1954 r.), rosnącego na terenie nieruchomości o nr ewid.
1713/2, obręb ewid. Kurozwęki, stanowiącej własność Pana Andrew Popiela, zam. Kurozwęki, ul.
Zamkowa 3, 28-200 Staszów. Pomnik ten wpisany jest pod nr 677 w rejestrze Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Kielcach.
2) jednego drzewa gat. topola biała (Populus alba L.), ustanowionego pomnikiem przyrody na mocy
Zarządzenia Nr 34 Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 30 grudnia 1988 r. w sprawie uznania tworów
przyrody za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Tarnobrzeskiego z 1989 r. Nr 1, poz. 2), rosnącego na
terenie nieruchomości o nr ewid. 592, obręb ewid. Wiśniowa, stanowiącej własność Gminy Staszów.
Pomnik ten wpisany jest pod nr 502 w rejestrze Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Kielcach.
§ 2.
Zniesienie formy ochrony przyrody drzew, o których mowa w §1 następuje ze względu na utratę wartości
przyrodniczej oraz potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Dominik Rożek

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948;
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Dz. U. z 2017 r. poz. 730.
tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r. poz. 1936;
Dz. U. z 2016 r. poz. 2249, poz. 2260; Dz. U. z 2017 r. poz. 132.

2) Zmiany
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIII/376/17
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 19 maja 2017 r.
Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późniejszymi zmianami) zniesienia formy ochrony przyrody dokonuje rada
gminy w drodze uchwały. Jednocześnie art. 44 ust. 4 ww. ustawy stanowi, iż zniesienie formy ochrony
przyrody następuje w razie utraty wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony
przyrody, lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego lub zapewnienia bezpieczeństwa
powszechnego. Drzewo gat. buk zwyczajny (Fagus sylvatica L.) jest złomem. Drzewo gat. topola biała
(Populus alba L.) odznacza się silnie osłabioną żywotnością (drzewo częściowo uschnięte) oraz stabilnością,
co wpływa na to, że stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi przebywających na terenie parku
podworskiego. W związku z powyższym konieczne jest usunięcie ww. drzew. Usunięcie drzew wymaga
pozbawienia ich statusu pomników przyrody przez Radę Miejską w Staszowie. Zgodnie z art. 44 ust. 3a
ustawy o ochronie przyrody projekt uchwały dot. zniesienia statusu pomnika przyrody został uzgodniony
z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
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