UCHWAŁA

Nr XXXIX/208/17

RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
z dnia 2 czerwca 2017 r.
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody· pomnika przyrody.

Na podstawie art. 7 ust. 1pkt1iart.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8marca1990 r.
samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z

późn.

o

zm.: Dz. U., poz.1579, poz. 1948)

oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016
r., poz. 2134, z

późn.

zm.: Dz.U., poz.2249, poz.2260)

po uzgodnieniu z Regionalnym

Dyrektorem Ochrony Środowiska, Rada Miejska w Polanowie uchwala, co następuje:

§ 1. I. Znosi

się ochronę ustanowioną

w formie pomnika przyrody dla

następujących

drzew:
1) Buk zwyczajny /Fag us sylvatica/ o obw. 420 cm, znajdujący się na
Cetuń,

gmina Polanów

Uchwałą

stanowiącej własność Nadleśnictwa

działce

nr 12, obręb
powołanej

Bobolice,

Nr XXIX/265/09 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 18 lutego 2009 r. .w

sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Polanów ,
2) Buk zwyczajny !Fagus sylvatica/ o obw. 400 cm, znajdujący się na
Cetuń,

gmina Polanów

Uchwałą

stanowiącej własność Nadleśnictwa

działce

nr 12, obręb

Bobolice,

powołanej

Nr XXIX/265/09 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 18 lutego 2009 r. .w

sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Polanów .
3)

Dąb szypułkowy
obręb

I Quercus robur I o obw. 520 cm,

Wielin, gmina Polanów

Uchwałą

znajdujący się

stanowiącej własność

na

działce

osoby prywatnej,

nr 56/2,

powołanej

Nr XXIV/277/2001 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 7 września 2001 r. w

sprawie uznania drzew za pomniki przyrody,
4)

Dąb szypułkowy
obręb

!Quercus robur I o obw. 560 cm,

Wielin, gmina Polanów

Uchwałą

znajdujący się

stanowiącej własność

na

działce

osoby prywatnej,

Nr XXIV/277/2001 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 7

nr 56/2,

powołanej

września

2001 r. w

sprawie uznania drzew za pomniki przyrody.

2. Zniesienie formy przyrody-pomnika przyrody następuje z uwagi na fakt,

że:

1) drzewa o których mowa w

ust. 1 pkt. 1 i 3-4

uległy

wywróceniu podczas burzy

i gwałtownych wiatrów,
2) drzewo o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 stanowi
lokalnego,

uległo złamaniu

§ 2. Wykonanie

uchwały

zagrożenie

podczas wiatrów i nie rokuje szans na

powierza

się

dla

bezpieczeństwa

przeżycie.

Burmistrzowi Polanowa.

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

Województwa Zachodniopomorskiego.
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