UCHWAŁA NR XLII/330/17
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE
z dnia 14 listopada 2017 r.
w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Duży Park Miejski” w Oleśnie
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1875) i art. 44 ust. 1, 2 i 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 2134 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu, Rada Miejska
w Oleśnie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się zespół przyrodniczo-krajobrazowy o nazwie „Duży Park Miejski”, obejmujący działki
ewidencyjne o numerach 2386 (część), 2396, 2387, 2397 (część), 2528 (cześć) arkusz mapy nr 1, obręb Olesno
o łącznej powierzchni 2,33 ha, stanowiącej własność Gminy Olesno i Skarbu Państwa. Szczegółowy przebieg
granic zespołu przyrodniczo-krajobrazowego został przedstawiony na załączniku graficznym do niniejszej
uchwały.
§ 2. Szczególnym celem ochrony zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, o którym mowa w § 1, jest
zachowanie istniejących walorów przyrodniczych i ukształtowanych historycznie walorów krajobrazowych.
§ 3. W stosunku do zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, o którym mowa w § 1, wprowadza się następujące
zakazy:
1) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej
gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
2) zmiany sposobu użytkowania ziemi;
3) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk
i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną
gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
4) umieszczania tablic reklamowych.
§ 4. Nadzór nad zespołem przyrodniczo-krajobrazowym, o którym mowa w § 1, sprawuje Burmistrz Olesna.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
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