
Projekt

z dnia  24 stycznia 2019 r.
Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY  JEMIELNICA

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

Na podstawie art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., 
poz. 1614, poz. 2244 i poz. 2340) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432; Dz.U. z 2018 r. 
i poz. 2500) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu uchwala się, co 
następuje:

§ 1. 1. Pozbawia się statusu pomnika przyrody drzewo (gatunek: Sosna zwyczajna (Sosna pospolita) - Pinus 
sylvestris; pierśnica: 99cm; wysokość: 23m) rosnące w Nadleśnictwie Zawadzkie, Obręb leśny: Zawadzkie, 
Leśnictwo: Jaźwin, Oddział 99 d.

2. Pomnik przyrody, o którym mowa w ust. 1, został ustanowiony na mocy rozporządzenia nr 0151/P/38/05 
Wojewody Opolskiego z dnia 26 października 2005 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. 
Woj. Opolskiego Nr 72, poz. 2231) i omyłkowo wymieniony w załączniku do rozporządzenia pod dwoma 
pozycjami (286 oraz 327).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Norbert Jaskóła
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Gminy  Jemielnica

z dnia .................... 2019 r.
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Uzasadnienie

W dniu 22 października 2018 r. do Urzędu Gminy, do wiadomości Rady Gminy Jemielnica, wpłynęło
pismo Wojewody Opolskiego IN.III.710.20.2018.GT z dnia 15 października 2018 r. adresowane do Pana
Grzegorza Furmańskiego Nadleśniczego Nadleśnictwa Zawadzkie stanowiące odpowiedź na pismo
Nadleśnictwa kierowane do Wojewody Opolskiego z prośbą o usuniecie oczywistej omyłki
w Rozporządzeniu Wojewody Opolskiego nr 0151/P/38/05 z dnia 26 października 2005 r. w sprawie
ustanowienia pomników przyrody, polegającej na dwukrotnym wpisaniu w załączniku tego rozporządzenia
tego samego egzemplarza drzewa – sosny zwyczajnej (w poz. 286 i 327).

Działając z upoważnienia Wojewody Opolskiego Pani Małgorzata Kałuża-Swoboda Dyrektor Wydziału
Infrastruktury i Nieruchomości wyjaśnia w tym piśmie Nadleśniczemu, że w obecnym stanie prawnym,
Wojewoda nie jest upoważniony do ustanawiania pomnika przyrody. Dodała, że obecnie na mocy
art. 21 pkt 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami
w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz.U. z 2009 r. Nr 82, poz. 753)
kompetencje w tym zakresie posiada rada gminy. Wskazała również, że w przedmiotowej sprawie nie ma
możliwości sprostowania błędu – oczywistej omyłki polegającej na wpisaniu, w załączniku do
Rozporządzenia, dwukrotnie tego samego egzemplarza drzewa, ponieważ nie występują rozbieżności
pomiędzy oryginałem tj. tekstem aktu prawnego skierowanym do publikacji, a tekstem ogłoszonym
w dzienniku urzędowym. Na koniec uznała, że wobec powyższego zmiana Rozporządzenia nr 0151/P/38/05
Wojewody Opolskiego z dnia 26 października 2005 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody,
powinna zostać dokonana uchwałą Rady Gminy Jemielnica.

Nie mogąc pogodzić się z tym stanowiskiem, w dniu 23 listopada 2018 r., Wójt odpowiedział Pani
Dyrektor, że w pełni podziela jej stanowisko, że to rada gminy, zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 16 kwietnia
2014 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 1614) posiada obecnie kompetencje do ustanowienia
pomnika przyrody i zniesienia takiej formy ochrony przyrody.

Zauważył jednak, że wnioskodawcy - Nadleśnictwu Zawadzkie nie chodzi o zniesienie tej formy ochrony
tego drzewa, a jedynie o wykreślenie z załącznika do rozporządzenia tego drzewa w jednej pozycji, bo jako
pomnik przyrody zostało w nim zapisane dwa razy pod poz. 286 i 327.

Zaproponował, że obecnie najwłaściwszym sposobem rozwiązaniem tego problemu, bez konieczności
zmiany Rozporządzenia Wojewody będzie zniesienie, uchwałą rady gminy, ochrony tego drzewa, co
spowoduje usunięcie zapisów o jego ochronie zarówno z poz. 286 jak i poz. 327 załącznika, a następnie
ponowne ustanowienie tej formy ochrony odrębną uchwałą rady gminy. Dodał, że na takie rozwiązanie
pozwala art. 44 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 1614)
i poprosił o informację czy takie rozwiązanie Pani Dyrektor akceptuje. Kopię pisma przekazano do
Wydziału Prawnego i Nadzoru OUW.

W odpowiedzi na to pismo Pani Dyrektor uznała, że w istniejącym stanie prawnym najwłaściwszym
rozwiązaniem będzie zaproponowane przez Wójta rozwiązanie tj. zniesienie ochrony z tego drzewa, co
spowoduje usuniecie zapisów o jego ochronie zarówno z poz. 286 jak i poz. 327 załącznika do
wspomnianego rozporządzenia Wojewody Opolskiego, a następnie ponowne ustanowienie tej formy
ochrony odrębną uchwałą rady gminy.
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