
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/251/2017 

RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE 

z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzew uznanych za pomniki przyrody 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 446 ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 - 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 2134 ze zm.) Rada Miejska w Sycowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Znosi się formę ochrony przyrody drzew uznanych za pomniki przyrody: 

1) buk pospolity o obwodzie pnia 324 cm, rosnący na terenie działki nr 28/2 obręb Syców, gm. Syców, 

uznany za pomnik przyrody zarządzeniem nr 6/89 Wojewody Kaliskiego z dnia 20 lutego 1989 r.  

(Dz. Urz. Woj. Kal. nr 5 poz. 30), 

2) buk pospolity o obwodzie pnia 347 cm, rosnący na terenie działki nr 48 obręb Syców, gm. Syców, uznany 

za pomnik przyrody Zarządzeniem nr 6/89 Wojewody Kaliskiego z dnia 20 lutego 1989 r. (Dz. Urz. Woj. 

Kal. nr 5 poz. 30), 

3) grupa trzech klonów z gatunku klon zwyczajny, o obwodach pnia: 367 cm, 290 cm i 300 cm, rosnących na 

terenie działki nr 3 obręb Syców, gm. Syców, uznanych za pomnik przyrody decyzją z dnia 23 maja 1978 r. 

(Dz. Urz. Woj. Rady Nar. w Kaliszu nr 3 z 1978 r. poz. 18), 

4) świerk pospolity o obwodzie pnia 310 cm, rosnący na terenie działki nr 376/3 obręb Drołtowice,  

gm. Syców, uznany za pomnik przyrody decyzją z dnia 27 sierpnia 1980 r. (Dz. Urz. Woj. Rady Nar. 

w Kaliszu nr 8 z 1980 r. poz. 50), 

2. Zniesienie form ochrony przyrody dla drzew, o których mowa w ust. 1, następuje z uwagi  

na zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego oraz z powodu utraty wartości przyrodniczych. 

3. Zniesienie form ochrony przyrody dla drzew, o których mowa w ust. 1 następuje po uzgodnieniu 

z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie: 

B. Moniuszko 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 11 maja 2017 r.

Poz. 2385
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