Uchwała Nr 264/13
Rady Gminy Celestynów
z dnia 26 marca 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na pozyskanie materiału rozmnożeniowego (zrazów) z pomników
przyrody
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 44 ust.1, w związku z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.), uchwala się,
co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na pobranie w terminie do 31 grudnia 2013 roku materiału rozmnożeniowego (zrazów)
z dębów szypułkowych, będących pomnikami przyrody, położonych na terenie gminy Celestynów
w leśnictwie Torfy oraz leśnictwie Celestynów znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Celestynów.
§2
Materiał rozmnożeniowy pobrany zostanie z następujących pomników przyrody:

1. 3 dęby szypułkowe – leśnictwo Torfy, oddział 292 b, nr rejestru PP/72/MPK, okolice miejscowości
Lasek;
2. 4 dęby szypułkowe – leśnictwo Torfy, oddział 292 a, nr rejestru PP/71/MPK, okolice miejscowości
Lasek;
3. 4 dęby szypułkowe – leśnictwo Celestynów, oddział 293 b, nr rejestru 1446, okolice miejscowości
Pogorzel;

4. 1 dąb szypułkowy – leśnictwo Celestynów, oddział 293 b, nr rejestru PP/70/MPK, okolice miejscowości
Pogorzel.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Celestynów

Romuald Ziętala
Uzasadnienie
Uchwały Nr 264/13
Rady Gminy Celestynów
z dnia 26 marca 2013 roku
W dniu 16 stycznia 2013 roku do Biura Rady Gminy Celestynów wpłynęło pismo Nadleśnictwa Celestynów
w sprawie wyrażenia zgody na pobranie w 2013 roku materiały rozmnożeniowego w postaci zrazów
12 dębów szypułkowych o statusie pomników przyrody, zlokalizowanych na terenie miejscowości Lasek
i Pogorzel w gminie Celestynów. Zgodnie z brzmieniem art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.) wszelkie prace wykonywane
na pomnikach przyrody powinny być opiniowane u rady gminy jako organu je ustanawiającego.

