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Wymagania formalne dotyczące wniosku
Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000, Oddział ds. Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku
Zadanie

Uzgodnienie projektu uchwały rady gminy dotyczącego pomnika przyrody/użytku ekologicznego/stanowiska dokumentacyjnego/zespołu przyrodniczo-krajobrazowego

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - art. 44 ust. 3

Wymagane
dokumenty
potrzebne
do rozpatrzenia
sprawy

1. Wniosek o uzgodnienie projektu uchwały rady gminy dot. pomnika przyrody / użytku ekologicznego / stanowiska dokumentacyjnego / zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.
2. Projekt uchwały zawierający w szczególności:
W przypadku ustanawiania ochrony:
- nazwę danego obiektu lub obszaru,
- opis obiektu /obszaru, w tym dla:
• pomnika przyrody (art. 40) – wskazanie wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz indywidualne cechy obiektu (w przypadku drzew określić wiek, obwód mierzony na wysokości 130 cm, wysokość obiektu, rozpiętość korony, charakterystykę pokroju, dla obiektów przyrody nieożywionej – wysokość, długość, szerokość, głębokość, np. rodzaj
skały/minerału i inne ogólne);
• stanowiska dokumentacyjnego (art. 41) – opis przyrodniczo-geologiczny, w tym wskazanie wartości naukowej i dydaktycznej;
• użytku ekologicznego (art. 42) - opis przyrodniczy, w tym znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej;
• zespołu przyrodniczo-krajobrazowego (art. 43) – opis zawierający walory widokowe lub estetyczne;powierzchnię dla form obszarowych;
- położenie (w postaci wykazu współrzędnych XY oraz mapy z naniesioną lokalizacją obiektu /obszaru),
- nazwę sprawującego nadzór,
- szczególne cele ochrony,
- ustalenia dotyczące czynnej ochrony,
- zakazy właściwe dla tego obiektu / obszaru lub jego części, wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 45 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody,
- uzasadnienie, ocenę skutków regulacji.
W przypadku zniesienia ochrony:
-określenie powodu zniesienia ochrony – art. 44 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody (utrata wartości przyrodniczych i krajobrazowych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody lub konieczność realizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku rozwiązań alternatywnych lub zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego),
- w przypadku zniesienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego z uwagi na ustanowienie parku kulturowego należy przywołać akt o ustanowieniu tego parku,
- uzasadnienie, ocenę skutków regulacji.
W przypadku aktualizacji lub zniesienia ochrony dla części obiektu/obszaru:
- wskazanie obowiązującego aktu prawa miejscowego dla formy ochrony przyrody,
- wskazanie zakresu zmian w obowiązującym akcie prawa miejscowego lub jego aktualizacja, w szczególności wskazanie nowego brzmienia dotyczącego nazwy, opisu, położenia (w postaci wykazu współrzędnych XY oraz mapy z naniesioną aktualną lokalizacją obiektu/obszaru pozostającego pod ochroną), sprawującego nadzór i in. dla obiektu/obszaru pozostającego pod ochroną,
- określenie powodu zniesienia ochrony z części formy ochrony przyrody,
- uzasadnienie, ocenę skutków regulacji.
3. Załączniki - dokumentacja umożliwiająca ocenę zasadności wniosku:
- uzasadnienie zawierające ocenę merytoryczną zasadności podejmowanej uchwały;
- dokumentacja fotograﬁczna (zdjęcia kolorowe zapisane na płycie CD/DVD ze wskazaniem terminu wykonania);
- protokół z oględzin w terenie;
- dokumentacja stwierdzająca ocenę stanu obiektu/obszaru, w tym zagrożeń (należy podać wykonawcę i termin wykonania dokumentacji); w przypadku drzew – ekspertyza dendrologiczna zawierająca ocenę stanu zdrowotnego z uwzględnieniem oceny w zakresie zabiegów pielęgnacyjno-zabezpieczających zgodnych z ogólnie przyjętymi zasadami;
- dokumentacja poświadczająca konieczność realizacji inwestycji celu publicznego lub zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego (należy podać wykonawcę i termin wykonania dokumentacji).

Forma załatwienia sprawy

Uzgodnienie w formie postanowienia lub tzw. uzgodnienie milczące wynikające z upływu czasu określonego w ustawie na uzgodnienie projektu uchwały (art. 44 ust. 3b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody)

Miejsce złożenia
dokumentów

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
ul. Karola Szymanowskiego 6
25-361 Kielce
tel.: 41 34-35-340, fax: 41 34-35-343
e-mail: sekretariat.kielce@rdos.gov.pl

Opłata

Brak

Tryb odwoławczy

Na postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

Uwagi / inne informacje

1. W celu ujednolicenia zawartości merytorycznej, technicznej i redakcyjnej tworzonych aktów prawa dotyczących form ochrony przyrody rekomenduje się stosowanie zasad zawartych w Rekomendacjach Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie redagowania uchwał sejmików województw dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu oraz
uchwał rad gmin dotyczących pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych (Warszawa 2018), wydanych na podstawie art. 45a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; więcej informacji
2. W przypadku ustanawiania pomników przyrody należy mieć na uwadze rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 2300).
3. Wnioskodawca obowiązany jest dołączyć do wniosku wszystkie wymagane załączniki.

Wnioski do pobrania

Wniosek

