Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KATOWICE
z dnia .................... 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r.
poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach,
RADA MIASTA KATOWICE
uchwala:
§1. W uchwale nr XIX/372/15 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zniesienia statusu
pomnika przyrody (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r. poz. 1101) § 1. ust. 1. pkt. 3 otrzymuje następujące
brzmienie:
„3) Buk pospolity (Fagus sylvatica) o obwodzie pnia 372 cm (nr rejestru RDOŚ - 1391)”.
§2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Id: 176F4C37-BC58-4ED7-8694-D8D42DFD27BE. Projekt

Strona 1

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała zmieniająca treść aktu prawnego ma na celu sprostowanie błędu
popełnionego w tekście uchwały nr XIX/372/15 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r. poz. 1101),
który polega na niewłaściwym podaniu nr rejestru RDOŚ dla buka o obwodzie pnia 372 cm
(w uchwale tej widnieje nr 1381, natomiast prawidłowy nr to 1391). Korekta ta nie prowadzi do
merytorycznej zmiany aktu prawnego, który został wcześniej uzgodniony z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach pismem z dnia 11.09.2015 r., znak:
WPN.623.19.2015.MS.1, a także stanowił przedmiot konsultacji społecznych i został pozytywnie
zaopiniowany przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach.
Projekt niniejszej uchwały został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska w Katowicach pismem z dnia 02.08.2016 r., znak: WPN.623.19.2015.MS.2., a także
stanowił przedmiot konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.). Konsultacje ogłoszono na podstawie
Uchwały nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego
sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego projektów aktów prawa miejscowego i wyznaczono 14-dniowy termin na zgłoszenie
uwag, od dnia 06.09.2016 r. do dnia 20.09.2016 r. Żadna z organizacji pozarządowych nie wzięła
udziału w konsultacjach. Dodatkowo projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany
przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach. Stwierdzono, iż
przeprowadzone konsultacje nie miały wpływu na merytoryczną treść projektu uchwały.
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