
UCHWAŁA NR IX/55/2015
RADY GMINY TURAWA

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie nadania nazwy pomnikowi przyrody

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.), Rada Gminy Turawa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Nadaje się następującą nazwę pomnikowi przyrody gatunku dąb bezszypułkowy (Quercus petraea 
/Matt./Liebl.), zlokalizowanemu na działce nr 82/1 k.m. 4 obręb Rzędów - KLEMENS.

2. Pomnik przyrody opisany w ust. 1 wpisany jest do Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody 
prowadzonego przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pod pozycją nr 70 (według spisu RDOŚ).

3. Pomnik przyrody opisany w ust. 1 został uznany jako pomnik orzeczeniem PWRN z dnia 29 marca 
1954 r. (Dz. U. WRN nr 8 z 1954 r.)

§ 2. Nadzór nad pomnikiem przyrody dąb bezszypułkowy (Quercus petraea /Matt./Liebl.) sprawuje 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Turawie.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa

mgr Artur Gallus
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UZASADNIENIE

Pomnik przyrody dąb bezszypułkowy (Quercus petraea /Matt./Liebl.) został już ustanowiony w

1954 r. na podstawie przepisów wskazanych w § 1 ust. 3 uchwały. Ustanawiając przedmiotowy

pomnik przyrody, nie nadano temu pomnikowi nazwy. Nazwa pomniku przyrody stanowi element

jego opisu, określony ustawą o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.). W związku ze

wspieraniem działań aktywizacji młodzieży Domu Dziecka w Turawie oraz młodzieży z terenu

gminy Turawa, ogłoszony został konkurs „Nazwa dla Pomnika Przyrody Dębu Bezszypułkowego”,

który jest częścią Akcji Domy Pozytywnej Energii – Tauron 2015 – „Dzielimy się pozytywną

Energią”. W konkursie oceniana była: oryginalność, uzasadnienie i niepowtarzalność nazwy.

Spośród propozycji wybrano nazwę uczennicy Publicznego Gimnazjum w Turawie – Agnieszki

Cech – dąb KLEMENS.
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