Druk Nr 17/1

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego
w granicach administracyjnych miasta Słupska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Znosi się ochronę prawną drzewa gatunku buk zwyczajny (Fagus sylvatica) o obwodzie pnia na
wysokości 130 cm wynoszącym 178 cm, wchodzącego w skład grupy drzew zlokalizowanej na terenie
działki 1062, obręb 13 przy ul. Lotha w Słupsku, ustanowionej pomnikiem przyrody ogłoszeniem
Wojewody Słupskiego z dnia 31 maja 1984 r. o uznaniu za pomniki przyrody i znajdującej się
w miejskim rejestrze pomników przyrody pod numerem 283W.
2. Położenie pomnika przyrody określa załącznik do niniejszej uchwały oraz współrzędne
geograficzne 54028'3.5'' N 1702'42.7" E WGS84 i współrzędne geodezyjne (x,y) zgodne z GSO:
735500.97 373349.17.
§ 2.
Zniesienie formy ochrony prawnej, o której mowa w § 1, następuje ze względu na utratę wartości
przyrodniczej po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
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Załącznik do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia .................... 2020 r.

Legenda:
O - buk zwyczajny (Fagus sylvatica) o obwodzie pnia na wyskości 130 cm wynoszącym 178 cm
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Uzasadnienie
1) Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być normowana.
Cele, zasady i formy ochrony przyrody reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55). Zgodnie z art. 40 ust. 1 ww. ustawy pomnikami przyrody są
pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska 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, jak również zniesienia tej formy ochrony
prawnej przysługują radzie gminy. Zniesienie formy ochrony - pomnika przyrody, zgodnie
z art. 44 ust. 4 niniejszej ustawy, może nastąpić wyłącznie w razie utraty wartości przyrodniczych,
ze względu na które ustanowiono tę formę ochrony przyrody, w razie konieczności realizacji
inwestycji celu publicznego, lub też w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
2) Wyjaśnienie celu i potrzeb podjęcia uchwały.
Oględziny pomnika przyrody - grupy buków zwyczajnych rosnących na terenie działki 1062,
obręb 13 przy ul. Lotha w Słupsku przeprowadzone w ramach uaktualnienia danych na temat
drzew posiadajacych status pomnika przyrody ujawniły zły stan zdrowotny jednego z egzemplarzy
wchodzących w skład niniejszej grupy.
Przedmiotowe drzewo posiada ubytki wgłębne ukazujące bardzo silne zmurszenie tkanek
wewnętrznych. W ubytkach widoczne są również ślady żerowania szkodników oraz ciemny nalot
świadczący o infekcji drewna patogenem chorobotwórczych grzybów. Plecha grzybów przerastając
tkanki wewnętrzne drewna powoduje osłabienie ich właściwości mechanicznych oraz
wytrzymałości. Podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych lub zwiększonego ciężaru
korony drzewa zainfekowane grzybami bardzo często ulegają wykrotom lub złamaniom.
Ponadto, buk ten posiada szczątkową koronę, gdyż suche konary i gałęzie stopniowo odłamują
się i opadają na powierzchnię trawnika wokół pnia.
Drzewo to nie rokuje szans na przeżycie. Utrata przez nie stanu zdrowotnego jest równoznaczna
z utratą wartości przyrodniczej, ze względu na które w przeszłości zostało ono zakwalifikowane do
grupy drzew pomnikowych.
Zgodnie z art. 44 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2009 roku o ochronie przyrody zniesienie
formy ochrony przyrody następuje w drodze uchwały rady gminy i w uzgodnieniu z właściwym
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. W celu uzyskania przedmiotowego uzgodnienia
pismem z dnia 24 stycznia 2020 roku, znak: GKiOŚ-RGK-I.6121.1.2020 wystąpiono do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. W odpowiedzi pismem z dnia 10 lutego
2020 roku, znak: RDOŚ- Gd-WZG.623.2.2020.AN.1 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gdańsku poinformował, iż nie zajmie stanowiska w terminie miesiąca od dnia otrzymania
projektu uchwały, a tym samym przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z art. 44 ust. 3b ww.
ustawy, należy uznać za uzgodniony.
3) Wykazanie różnic między dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym.
Jeden z buków wchodzących w skład grupy drzew o statusie pomnika przyrody
zlokalizowanych na terenie posesji przy ul. Lotha w Słupsku wykazuje zły stan zdrowotny
i nie rokuje szans na przeżycie. Jego obecny stan wskazuje na możliwość wywrotu lub złamania
się podczas wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.
W celu wyeliminowania zagrożenia bezpieczeństwa stwarzanego przez wskazane drzewo
zasadne jest jego usunięcie. Przeprowadzenie wycinki drzewa będącego pomnikiem przyrody
wymaga jednak uprzedniego zniesienia tej formy ochrony prawnej, a następnie uzyskania
stosownego zezwolenia na jego wycinkę.
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4) Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.
Powyższa zmiana nie spowoduje żadnych skutków społecznych i gospodarczych.
5) Skutki finansowe, związane z wejściem w życie uchwały.
Nie dotyczy.
6) Źródła finansowania.
Nie dotyczy.
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