
ZARZĄDZENIE NR 0050.0622.2022 
WÓJTA GMINY ORNONTOWICE 

z dnia 7 września 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 
w części dotyczącej jednego dębu szypułkowego wchodzącego w skład pomnika przyrody 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 559, 583, 1005, 1079), w wykonaniu zapisów art. 5 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327, 2490) oraz w związku 
z Uchwałą Nr III/13/10 Rady Gminy Ornontowice z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu 
przeprowadzenia z radami pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 33, poz. 601), 

ZARZĄDZA SIĘ, CO NASTĘPUJE: 

§ 1. 1. Ogłosić konsultacje projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w części 
dotyczącej jednego dębu szypułkowego wchodzącego w skład pomnika przyrody. 

2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do Zarządzenia. 

3. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 1327, 2490). 

4. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w części 
dotyczącej jednego dębu szypułkowego wchodzącego w skład pomnika przyrody. 

5. Termin zgłaszania opinii wyznacza się do siedmiu dni od dnia ogłoszenia niniejszego Zarządzenia. 
W wyznaczonym terminie opinie muszą zostać dostarczone do siedziby Urzędu Gminy Ornontowice. 

6. Do udzielania wyjaśnień w przedmiocie konsultacji wyznaczam Naczelnika Wydziału Środowiska 
i Gospodarki Odpadami. 

7. Składane opinie muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu 
zgłaszającego opinię. 

8. Koperty zawierające opinię należy zaadresować z dopiskiem "Dotyczy konsultacji projektu uchwały 
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w części dotyczącej jednego dębu szypułkowego 
wchodzącego w skład pomnika przyrody". 

§ 2. Konsultacje zostają ogłoszone za pomocą Biuletynu Informacji Publicznej Gminy  
www.bip.ornontowice.pl, strony internetowej Gminy www.ornontowice.pl        oraz tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy. 

§ 3. Nadzór nad wykonywaniem zarządzenia pełni Naczelnik Wydziału Środowiska i Gospodarki Odpadami 
Urzędu Gminy Ornontowice. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Ornontowice 
 
 

mgr Marcin Kotyczka 
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Projekt 
 
z dnia  5 września 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ORNONTOWICE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w części dotyczącej jednego dębu szypułkowego 
wchodzącego w skład pomnika przyrody 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1), art. 18 ust. 2 pkt 15) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079), art. 44 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916, 1726), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Katowicach, na wniosek Wójta Gminy Ornontowice uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Znieść formę ochrony przyrody w części dotyczącej jednego dębu szypułkowego o numerze 43, 
zlokalizowanego w Ornontowicach przy ul. Nowej, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 1037/293, 
położonego: X: 6554258,09, Y: 5561044,86 (układ współrzędnych PL-2000, strefa 6), wchodzącego w skład 
pomnika przyrody pod nazwą "Dęby Ornontowickie", poddanego pod ochronę Uchwałą Nr XXVIII/136/96 Rady 
Gminy w Ornontowicach z dnia 29 sierpnia 1996 roku w sprawie uznania za pomnik przyrody szpaleru drzew 
przy ul. Nowej. 

2. Zniesienie formy ochrony następuje w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego oraz z uwagi 
na utratę wartości przyrodniczej i krajobrazowej. 

3. Mapa poglądowa z lokalizacją dębu szypułkowego, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice. 

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

   

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Henryk Nieużyła 
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Źródło  mapy:  Zintegrowany  System  Zarządzania  Gminami  Powiatu  Mikołowskiego  (GIS),  adres:  http://gis.mikolow.eu/,
GEOPORTAL, Ortofotomapa 2017

Położenie dębu szypułkowego o numerze 43:  X: 6554258,09, Y: 5561044,86 (układ współrzędnych
PL-2000, strefa 6)

Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Ornontowice

z dnia .................... 2022 r.

Mapa poglądowa z lokalizacją dębu szypułkowego o numerze 43, wchodzącego w skład pomnika
przyrody "Dęby Ornontowickie"
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Uzasadnienie 

Na podstawie art. 44 ust. 3 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zniesienia formy ochrony 
przyrody (...) dokonuje rada gminy w drodze uchwały. Zgodnie z art. 44 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy 
zniesienie formy ochrony przyrody (...) następuje w razie utraty wartości przyrodniczych i krajobrazowych, ze 
względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu 
publicznego w przypadku braku rozwiązań alternatywnych lub zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego. 

W dniu 22 czerwca 2022 roku wykonano przegląd dębów szypułkowych wchodzących w skład pomnika 
przyrody pod nazwą „Dęby Ornontowickie", przy udziale rzeczoznawcy w zakresie dendrologii, ochrony 
i uprawy drzew, podczas którego stwierdzono, że dąb szypułkowy oznaczony numerem 43 obumarł, 
co odnotowano w sporządzonym na tą okoliczność protokole. Wyżej wskazane drzewo jest położone 
w Ornontowicach przy skrzyżowaniu ulic Nowej oraz Słonecznej, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań. 
W związku z powyższym, dla zachowania bezpieczeństwa powszechnego, jak i utratę wartości przyrodniczych 
i krajobrazowych, istnieje konieczność zniesienia formy ochrony przyrody w części dotyczącej wskazanego 
dębu szypułkowego. 

W odniesieniu do art. 44 ust. 3a Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, projekt Uchwały został 
uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach. 

Id: 2F143C07-9B9A-40B5-A2FA-F9BE456E27D6. Projekt Strona 1Id: B0BA8138-BF70-4705-B29B-D57E69BD9294. Przyjęty Strona 3


	Zarządzenie
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 2
	Paragraf 1 Ustęp 3
	Paragraf 1 Ustęp 4
	Paragraf 1 Ustęp 5
	Paragraf 1 Ustęp 6
	Paragraf 1 Ustęp 7
	Paragraf 1 Ustęp 8

	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 2
	Paragraf 1 Ustęp 3

	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Zalacznik 1 Mapa poglądowa z lokalizacją dębu szypułkowego o numerze 43, wchodzącego w skład pomnika przyrody "Dęby Ornontowickie"
	Uzasadnienie



