UCHWAŁA

Nr LVll/310/18

RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE

z dnia 28 września 2018r.
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody · pomnika przyrody.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2018, poz. 994) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018, poz. 142 t.j.)

po uzgodnieniu

z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Rada Miejska w Polanowie

uchwala,

co następuje:
§ 1. 1. Znosi

się ochronę ustanowioną

następującego

w formie pomnika przyrody dla

drzewa Buk zwyczajny /Fagus sylvatica! o obwodzie pnia 398 cm, nr ew. 132 strona prawa
drogi wojewódzkiej nr 206 km 24+450 Nadaw-Polanów, na
gmina Polanów
Koszalinie,
),

stanowiącej własność

znajdujących się

Zarządu

Wojewódzkiego

nr 35,

obręb Nacław,

Dróg Wojewódzkich .w

w alei bukowej - grupa drzew (buk zwyczajny - Fagus sylvatica

powołaną Rozporządzeniem

(Dz. Urz. Woj.

działce

Koszalińskiego

Wojewody Koszalińskiego Nr 7/92 z dnia 08
Nr 15, poz.109),

utrzymaną

września

1992 r.

w mocy rozporządzeniem Nr 2/99

Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie wykazu aktów prawa
miejscowego wydanych przez
Wojewodę

Pilskiego,

Wojewodę

Wojewodę Słupskiego

Gorzowskiego,

oraz

Wojewodę

Koszalińskiego,

Wojewodę Szczecińskiego obowiązujących

na obszarze województwa zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z
1999 r. Nr 7, poz. 71, z 2003 r. Nr 64, poz. 1143, z 2005 r. Nr 98, poz. 1995 oraz z 2014 r. poz.
3298); w sprawie uznania za pomniki przyrody.
2. Zniesienie formy ochrony przyrody, o której mowa w ust. 1, następuje z uwagi na fakt,
że

przedmiotowe drzewo

utraciło wartości

(uległo

przyrodnicze i krajobrazowe

wywróceniu),

ponadto przedmiotowy wywrot stanov.:i zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza

się

Burmistrzowi Polanowa.

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

Województwa Zachodniopomorskiego.
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