
UCHWAŁA NR VII/67/2019
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 15 marca 2019 r.

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w postaci pomnika 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 2018 r. poz. 994 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 2018 r., poz. 
1614 z późniejszymi zmianami)2), Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Znosi się formę ochrony przyrody w postaci pomnika przyrody z drzewa gat. klon jawor (Acer 
pseudoplatanus L.), ustanowionego pomnikiem przyrody na mocy zarządzenia Wojewody Tarnobrzeskiego 
Nr 34/88 z dnia 30 grudnia 1988 r. (Dz. Urz. Woj. Tbg Nr 1 poz. 2 z dn. 10.01.1989 r.), rosnącego na terenie 
nieruchomości o nr ewid. 1713/12, obręb ewid. Kurozwęki. 

§ 2. 

Zniesienie formy ochrony przyrody, o której mowa w §1 następuje ze względu na utratę jej wartości 
przyrodniczych i krajobrazowych, ze względu na którą ustanowiono formę ochrony przyrody. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 4. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349, 
poz. 1432, poz. 2500. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018r., poz. 2244, poz. 2340.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/67/2019

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 15 marca 2019 r.

Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity 
Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późniejszymi zmianami) zniesienia pomników przyrody dokonuje rada gminy 
w drodze uchwały. Jednocześnie art. 44 ust. 4 ww. ustawy stanowi, iż zniesienie tej formy ochrony przyrody 
następuje w razie utraty wartości przyrodniczych, ze względu na które je ustanowiono, lub w razie 
konieczności realizacji inwestycji celu publicznego lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. Drzewo 
gat. klon jawor (Acer pseudoplatanus L.) jest złamane, stanowi złom (efekt silnych podmuchów wiatru), 
w związku z czym utraciło wartości przyrodnicze i krajobrazowe, ze względu na które ustanowiono je formą 
ochrony przyrody. W związku z powyższym konieczne jest usunięcie ww. drzewa. Usunięcie drzewa 
wymaga pozbawienia go statusu pomnika przyrody przez Radę Miejską w Staszowie. Zgodnie 
z art. 44 ust. 3a ustawy o ochronie przyrody projekt uchwały dot. zniesienia formy ochrony przyrody 
w postaci pomnika przyrody uzgodnił właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska. 
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