
UCHWAŁA NR XI/90/2015
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie zniesienia formy ochrony pomnika przyrody

Na podstawie art. 44 ust.3, 3a, 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013r 
poz.627 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska  uchwala, co następuje:

§ 1. Pozbawia się ochrony prawnej 5 drzew z gatunku Wierzba płacząca rosnących (działka ewidencyjna 
1265) na grobli między Starą Notecią i stawkiem w ogródku jordanowskim obwód 265, 340, 347, 350, 
356 ustanowione pomnikiem przyrody uchwałą Nr XXXVII/320/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 
30 czerwca 2005 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody pod lp.15.

§ 2. Zniesienie formy ochrony prawnej, o której mowa w §1 następuje w uzgodnieniu z Regionalną 
Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 4. Traci moc uchwała  Nr XXXIV/288/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 31 marca 2005 roku 
w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Adam Kołwzan
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UZASADNIENIE

Aktem prawnym regulującym obecnie cele, zasady i formy ochrony przyrody w Polsce jest
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z
późn. zm.).
Zgodnie z art. 40 ust. 1 ww. ustawy pomnikami przyrody są skupiska tworów przyrody żywej o
szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz
odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych
rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska,
skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.
Kompetencje do ustanowienia pomnika przyrody oraz zniesienia tej formy ochrony prawnej w
obowiązującym stanie prawnym przysługuje wyłącznie radzie gminy. Objęte ochroną prawną 5 szt.
drzew z gatunku Wierzba płacząca, rosnące na działce ewidencyjnej 1265 rosnące na grobli między
Starą Notecią i stawkiem w ogródku jordanowskim obwód 265, 340, 347, 350 zostały ustanowione
pomnikami przyrody:

· Uchwałą Nr XXXIV/288/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 31 marca 2005 roku w
sprawie ustanowienia pomników przyrody (lp.15)

· Uchwałą Nr XXXVII/320/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 czerwca 2005 w
sprawie ustanowienia pomników przyrody (Lp.15) oraz zostały wprowadzone zakazy w
stosunku do tych pomników przyrody.

Biorąc pod uwagę powyższe że ustanowiono pomniki przyrody błędnie w dwóch aktach prawa
miejscowego należy:

· uchylić uchwałę Nr XXXIV/288/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 31 marca 2005
roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody

· w uchwale Nr XXXVII/320/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 czerwca 2005 w
sprawie ustanowienia pomników przyrody pozbawić ochrony prawnej 5 drzew z gatunku
Wierzba płacząca rosnących (działka ewidencyjna 1265) na grobli między Starą Notecią i
stawkiem w ogródku jordanowskim obwód 265, 340, 347, 350, 356 ustanowione
pomnikiem przyrody.

Pozbawienie drzewa statusu pomnika przyrody, zgodnie z art. 44 ust. 4 w/w ustawy, może nastąpić
wyłącznie w razie utraty wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono tę formę
ochrony przyrody, lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego, lub też w celu
zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
4 szt. drzew z gatunku wierzba płacząca uległy wywrotowi podczas wichury. Drzewa z przyczyn
niezależnych od posiadacza nieruchomości uległy całkowitemu zniszczeniu. Piąte drzewo utraciło
swoje walory przyrodnicze. Drzewo o obwodzie pnia 356 cm jest zmurszałe, grozi wywrotem.
Widoczne na zewnętrznych częściach drzewa patogeny grzybów chorobotwórczych przerosły
wewnętrzne tkanki pnia, co spowodowało zmurszenie. Część konarów uległo złamaniu.
Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2009 roku o ochronie przyrody zniesienie formy
ochrony przyrody następuje w drodze uchwały rady gminy. Przedmiotowy projekt został
uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
(uzgodnienie z dnia 23 lipca 2015 r. znak RDOŚ: WPN-I.623.17.2015.
Koniecznym jest zniesienie formy ochrony prawnej i wykreślenie niniejszych egzemplarzy z rejestru
pomników przyrody.
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