
UCHWAŁA NR X/75/2015
RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM

z dnia 27 sierpnia 2015 roku

w sprawie zniesienia formy pomnika przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3, 3a 
i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.) 
w oparciu o uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie – Rada Gminy Krościenko 
nad Dunajcem uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Znosi się pomnik przyrody – drzewo Klon jawor Acer pseudoplatanus o obwodzie pnia 346 cm 
i wysokości ok. 25 m rosnący na nieruchomości będącej w zarządzie Nadleśnictwa Krościenko, położonej 
w Krościenku nad Dunajcem, przy ul. Jagiellońskiej, który został objęty tą formą ochrony na mocy decyzji 
znak: RLS-op-8311/34/75 z dnia 12 maja 1975 r. wydanej przez Urząd Wojewódzki w Krakowie, Wydział 
Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu i wpisany do wojewódzkiego rejestru pomników przyrody pod pozycją nr 209.

2. Powodem zniesienia formy ochrony przyrody jest utrata wartości przyrodniczej oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa powszechnego, gdyż obecny zły stan zdrowotny drzewa powoduje zagrożenie bezpieczeństwa 
osób i mienia w sąsiadujących z nim obiektach budowlanych lub ich pobliżu oraz osób przebywających na 
terenie nieruchomości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krościenko nad Dunajcem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krościenko nad 
Dunajcem.

 
Przewodniczący Rady Gminy Krościenko nad 

Dunajcem

Tomasz Gabryś

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 września 2015 r.

Poz. 5288
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