
UCHWAŁA NR XXX/216/2016
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) w związku z art. 44 ust. 3, 3a i 4 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz.1651 ze zm.) po dokonaniu 
uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach, Rada Miejska w Sławkowie

uchwala

§ 1. 1. Pozbawia się statusu pomnika przyrody następujące drzewo:

Grusza pospolita (dzika) - pyrus communis o obwodzie 330 cm, wysokości 12 m, wiek ok. 180 lat, 
rosnąca na działce Nr 3526/3 k.m. 24 o powierzchni 95 m2, będącej własnością Gminy Sławków, 
stanowiącej cześć pasa drogowego ulicy PCK.

Status pomnika przyrody nadany został Decyzją Nr RL-op-8311/60/72 z dnia 18 maja 1972 r. Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie Wydział Rolnictwa i Leśnictwa.

2. Drzewo, o którym mowa w § 1 ust. 1 zostało oznaczone kolorem czerwonym na załączniku mapowym 
do niniejszej uchwały.

3. Pozbawienie statusu pomnika przyrody  drzewa określonego w § 1 ust. 1 następuje z uwagi na 
konieczność zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego poprzez wycinkę drzewa, które z powodu złego stanu 
fitosanitarnego utraciło walory przyrodnicze.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marta Rus

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 grudnia 2016 r.
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