
UCHWAŁA NR XLIX/530/14
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

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

§ 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo gatunku magnolia Soulange’a (Magnolia x soulangeana) 
o sześciu pniach o obwodach: 61cm, 68cm, 81cm, 74cm, 67cm, 79cm; wieku około 80 lat; rosnące w Kluczborku, 
na terenie Rynku, stanowiącego część zabytkowego układu urbanistycznego Zespołu Staromiejskiego miasta 
Kluczborka; na działce nr 167/2 a.m. 6, obręb 0027, stanowiącej własność Gminy Kluczbork.

2. Współrzędne geograficzne umiejscowienia pomnika przyrody są następujące: N: 50º 58’ 23.28”

E: 18º 12’ 50.62”

3. Położenie pomnika przyrody określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Drzewo opisane w ust. 1 podlega ochronie w celu zachowania szczególnej wartości przyrodniczej 
i krajobrazowej.

§ 3. W stosunku do pomnika przyrody ustanowionego w § 1 zakazuje się:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych 
z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, 
remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

4) umieszczania tablic reklamowych.

§ 4. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje Burmistrz Miasta Kluczborka.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.
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• magnolia Soulange’a – pomnik przyrody 
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