Projekt
z dnia 2 czerwca 2022 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH
z dnia .................... 2022 r.
w sprawie ustanowienia 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
(t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 ze zm.), w związku z art. 44 ust. 1 i 2 oraz art. 45 ust. 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 916) po uzgodnieniu
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo rodzaju dąb, gatunek dąb szypułkowy (Quercus robur),
o obwodzie pnia na wysokości 130 cm wynoszącym 480 cm i 496 cm (drzewo dwupniowe) rosnące na terenie
działki ewidencyjnej nr 38/3 AM-7 obręb geodezyjny Oborniki Śląskie, gmina Oborniki Śląskie.
2. Współrzędne geograficzne umiejscowienia pomnika przyrody są następujące: 51°18ʹ11.77ʺ N
16°55ʹ13.03ʺ E.
3. Pomnikowi przyrody, o którym mowa w ust. 1 nadaje się nazwę „Victoria”.
§ 2. Ustanowienie drzewa, o którym mowa w § 1 ust. 1 pomnikiem przyrody ma na celu ochronę tworów
przyrody ożywionej, charakteryzujących się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, a także
szczególnymi cechami osobniczymi, takimi jak rozmiar.
§ 3. W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w § 1, w ramach czynnej ochrony, ustala się:
1) wykonywanie działań w celu utrzymania właściwego stanu pomnika przyrody i realizacji celów ochrony;
2) obowiązek stałego nadzoru stanu pomnika przyrody oraz wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
i zabezpieczających;
3) obowiązek stałego nadzoru oznakowania pomnika przyrody i uzupełniania jego braków.
§ 4. W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w § 1, wprowadza się następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych
z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową,
utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej
gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
5) umieszczania tablic reklamowych.
§ 5. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje Burmistrz Obornik Śląskich.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: FBA3AB04-2C55-4BB2-A1FB-1FB81AE032EA. Projekt

Strona 1

