DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia 8 czerwca 2015 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Artur Słowik; MUW

Poz. 3396

Data: 2015-06-08 14:34:34

UCHWAŁA NR V/73/2015
RADY GMINY DĘBNO
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.1) oraz art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.2) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
Rada Gminy Dębno uchwala co następuje:
§ 1. 1. Znosi się status ochrony w formie pomnika przyrody dwóch sztuk jesionu wyniosłego (Fraxinus
Excelsior) o obwodach 240 cm i 210 + 175 cm (jesion podwójny, rozgałęziony) numer inwentaryzacyjny
160 i 161, w miejscowości Dębno na działce nr 161 stanowiącej własność Województwa Małopolskiego oddanej
w użytkowanie wieczyste Muzeum Okręgowemu w Tarnowie ul. Rynek 3, ustanowionego pomnikiem przyrody
rozporządzeniem Nr 2/87 Wojewody Tarnowskiego z dnia 26 lutego 1987 roku w sprawie uznania tworów
przyrody za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Tarnowskiego z 1987 r. Nr 3 poz. 30) nr pomnika 84.
2. Zniesienie statusu pomnika przyrody, o którym mowa w ust. 1, następuje z uwagi na zły stan zdrowotny
drzew z postępującym procesem obumierania i bezpowrotną utratę wartości przyrodniczych, ze względu na które
ustanowiono formę ochrony przyrody oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Matura
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318; z 2014 r. poz. 379,
1072
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 628;M. P. poz. 835;Dz. U. poz.
842; z 2014 r. poz. 805, 850;M. P. poz. 958;Dz. U. poz. 1002, 1101, 1863; z 2015 r. poz. 222

