Uchwała Nr ............./........./2009
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia ..................

Druk Nr 44-18

w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach
administracyjnych miasta Słupska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.
1241) w związku z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst
jednolity Dz. U z 2009 r., Nr 151, poz. 1220)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
Ze względu na utratę wartości przyrodniczej i w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego
znosi się ochronę następujących pomników przyrody na terenie Miasta Słupska:
1) brzoza brodawkowata – 1 szt., o obwodzie pnia wynoszącym 145 cm, stanowiąca element
grupowego pomnika przyrody – alei spacerowej w Parku Kultury i Wypoczynku złożonej
ze 111 drzew tego gatunku,
2) jarząb szwedzki – 1 szt., o obwodzie pnia wynoszącym 245 cm, stanowiący element grupowego
pomnika przyrody – alei 24 drzew tego gatunku, rosnących po obu stronach ulicy Lipowej.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 3.
Uchyla się uchwałę Nr XXXIX/603/09 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach
administracyjnych miasta Słupska.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Słupsku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku
Zdzisław Sołowin

UZASADNIENIE
1. Przedstawienie istniejącego stanu
Aktem prawnym regulującym obecnie cele, zasady i formy ochrony przyrody w Polsce
jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz.880 ze zm.).
Zgodnie z art. 44 ust. 3 i 4 ww. ustawy zniesienie formy ochrony przyrody następuje w razie
utraty wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody,
lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego lub zapewnienia bezpieczeństwa
powszechnego. Zniesienia formy ochrony dokonuje organ, który ustanowił określoną formę
ochrony.
Rada Miejska w Słupsku podjęła uchwałę Nr XXXVIII/450/01 z dnia 28 listopada
2001 roku w sprawie uznania za pomniki przyrody w granicach administracyjnych miasta Słupska
alei złożonej z 24 drzew gatunku jarząb szwedzki, rosnących po obu stronach ul. Lipowej w obrębie
14, działka 36/4, obejmując tą formą ochrony 24 sztuki drzew.
Ponadto uchwałą Nr V/44/03 z dnia 29 stycznia 2003 roku Rady Miejskiej w Słupsku
w sprawie uznania drzew za pomnik przyrody w granicach administracyjnych miasta Słupska,
ochroną objęto obiekt przyrodniczy, składający się z 111 drzew – brzóz brodawkowatych –
stykających się koronami tworząc nad alejką zielony tunel. Jest to jedno z większych skupisk drzew
tego samego gatunku rosnących w mieście w skali województwa.
Z uwagi na utratę wartości przyrodniczych i stwarzający zagrożenie stan biologiczny drzew
objętych ochroną pomnikową tj. brzozy brodawkowatej wchodzącej w skład alei brzozowej,
zlokalizowanej na terenie Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku oraz jarzębu szwedzkiego
wchodzącego w skład alei jarzębów, zlokalizowanych przy ul. Lipowej w Słupsku, konieczne stało
się zdjęcie ochrony pomnikowej z ww. drzew, co zostało uczynione uchwałą Rady Miejskiej
w Słupsku Nr XXXIX/603/09 z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie zniesienia formy ochrony
z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych miasta Słupska. Jednakże
w ww. uchwale mylnie określony został termin dotyczący jej wejścia w życie, co w następstwie
skutkuje koniecznością wyłączenia przedmiotowej uchwały z obrotu prawnego oraz
wprowadzeniem poprawnych zapisów dotyczących terminów wejścia w życie tejże uchwały.
Powyższe zostało uwzględnione w niniejszym projekcie uchwały.
2.Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały
Pomniki przyrody podlegają ochronie prawnej. Uzyskanie zgody na wycięcie chronionego
drzewa, a tym samym usunięcie powodowanego przez to drzewo zagrożenia wiąże
się z koniecznością zniesienia ochrony pomnikowej z drzewa.
Celem niniejszej uchwały Rady Miejskiej jest zdjęcie ochrony pomnikowej z jednej ze 111
brzóz rosnących w alejce spacerowej (numer brzozy w alei - 9) oraz jednego z 24 drzew jarzębów
szwedzkich, rosnących przy ul. Lipowej w Słupsku (numer drzewa w alei – 14).
Wymienione pomniki przyrody to drzewa suche, uszkodzone przez wiatr i inne czynniki
abiotyczne w stopniu wykluczającym przeprowadzenie skutecznych zabiegów leczniczo –
pielęgnacyjnych. Taki stan zdrowotny i techniczny drzew stwarza zagrożenie bezpieczeństwa ludzi
i mienia.
W odniesieniu do ww. drzew zniesienie ochrony pomnikowej jest uzasadnione, ponieważ
straciły one swoje walory jako pomniki przyrody, a podejmowanie prac leczniczo –
pielęgnacyjnych byłoby z punktu widzenia przyrodniczego i finansowego niecelowe.

3.Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym
Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody ustanowienie pomnika przyrody
następuje w drodze rozporządzenia wojewody albo uchwały rady gminy, jeżeli wojewoda nie
ustanowił tych form ochrony przyrody. Wprowadzenie wszelkich zmian, w tym przypadku
usunięcie powyższych drzew również dokonuje organ, który ustanowił daną formę ochrony
przyrody.
Podjęcie przedmiotowej uchwały zmniejszy liczbę drzew objętych ochroną pomnikową
w Słupsku o dwie sztuki.

4.Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych
W świetle obowiązujących przepisów obumarłe i zniszczone w jakikolwiek sposób pomniki
przyrody muszą być wykreślone z wojewódzkiego, bądź miejskiego rejestru pomników przyrody,
a przepisy ochronne ich dotyczące zdjęte na mocy rozporządzenia wojewody lub uchwały rady
gminy. Powyższa zmiana nie spowoduje żadnych skutków społecznych i gospodarczych.

5. Skutki finansowe, związane z wejściem w życie uchwały
Nie dotyczy

