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z dnia  18 lutego 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie uzgodnienia  zakresu prac pielęgnacyjnych pomnika przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.), Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych drzewa gatunku dąb szypułkowy, 
stanowiącego pomnik przyrody, rosnącego w obrębie Starego Miasta w Kluczborku. Zakres prac określono 
w ekspertyzie wykonanej w październiku 2018 r.

§ 2. Zakres uzgodnienia, o którym mowa w § 1 dotyczy pomnika przyrody wymienionego w Ogłoszeniu 
Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa PWRN w Opolu o uznaniu niektórych drzew i głazów za pomniki przyrody 
opublikowanym w dniu 27 lutego 1971 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia
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UZASADNIENIE

Aktem prawnym regulującym cele, zasady i formy przyrody w Polsce jest ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody przeprowadzenie prac w obrębie
pomników przyrody wymaga wcześniejszego uzgodnienia z organem ustanawiającym daną formę
ochrony przyrody. W przedmiotowej sytuacji organem tym jest Rada Miejska w Kluczborku i to
ona uzgadnia prace wykonywane na potrzeby ochrony przyrody, bez względu na to na mocy
jakiego aktu prawa miejscowego, pomnik przyrody został ustanowiony.

Pomnik przyrody objęty niniejszą uchwałą ustanowiony został Ogłoszeniem Wydziału
Rolnictwa i Leśnictwa PWRN w Opolu o uznaniu niektórych drzew i głazów za pomniki przyrody
(Dziennik Urzędowy WRN w Opolu z dnia 27 lutego 1971 r. Nr 2, poz 11).

Ustanowiony pomnik przyrody to drzew gatunku dąb szypułkowy rosnący na terenie
przyległym do Kościoła Ewangelickiego w Kluczborku. W 2018 roku stwierdzono występowanie
na nim żółciaka siarkowego – grzyba powodującego silną degenerację drewna. W związku
z powyższym zlecono wykonanie ekspertyzy przedmiotowego drzewa w zakresie jego statyki oraz
stanu fitosanitarnego. W wykonanym opracowaniu zawarto również zalecane zabiegi
pielęgnacyjne, mające poprawić bezpieczeństwo ludzi i budynków znajdujących się w pobliżu
dębu.
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