
 

 

UCHWAŁA NR XLVI/1091/13 

RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 27 czerwca 2013 r. 

w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody platana klonolistnego rosnącego na terenie nieruchomości 

przy ul. Sołtysowickiej 59a 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594 z późn. zm.
1)

) w związku z art. 44 ust. 1 i 2 oraz art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2013 r.  poz. 627 z późn. zm.
2)

) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Dla zachowania szczególnych wartości przyrodniczych, po uzgodnieniu z właściwym regionalnym 

dyrektorem ochrony środowiska, ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo z gatunku platan klonolistny 

o obw. pnia 480 cm, rosnące na terenie nieruchomości przy ul. Sołtysowickiej 59a (działka nr 9, AM 3, obręb 

Sołtysowice).  

2. Lokalizację obiektu, o którym mowa w ust. 1  określa załącznik do uchwały.  

§ 2. W stosunku do ustanowionego pomnika przyrody zabrania się:  

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;  

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) zmiany sposobu użytkowania ziemi;  

6) umieszczania tablic reklamowych.  

§ 3. Zakazy, o których mowa w § 2  nie dotyczą:  

1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę 

ochrony przyrody;  

2) realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony 

przyrody;  

3) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa;  

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628. 
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4) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.  

§ 5. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje Prezydent Wrocławia.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia: 

E. Góralczyk 
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Załącznik do uchwały Nr XLVI/1091/13 

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 czerwca 2013 r. 
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