Druk Nr 17/14

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 jarząb szwedzki (Sorbus intermedia), oznaczonego
na podkładzie mapowym stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, wchodzącego w skład
dwustronnej alei drzew, zlokalizowanej w Słupsku, przy ul. Lipowej (działka nr 704, obręb 14),
ustanowionej pomnikiem przyrody uchwałą Nr XXXVII/450/01 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia
28 listopada 2001 roku i znajdującej się w miejskim rejestrze pomników przyrody pod numerm 29.
2. Położenie pomnika przyrody określa załącznik do niniejszej uchwały oraz współrzędne
geograficzne 54028'10.9'' N 1703'9.1'' E WGS84 i współrzędne geodezyjne (x,y) zgodne z GSO:
735716.44 373831.90.
§ 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 - jarząb szwedzki (Sorbus intermedia) wchodzący w skład alei drzew będącej pomnikiem
przyrody, znajdującej się w miejskim rejestrze pomników przyrody pod numerm 29
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Uzasadnienie
1) Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być normowana.
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 2020 r. poz. 55).
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. Pozbawienie drzewa
statusu 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 lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego lub też w celu
zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
2) Wyjaśnienie celu i potrzeb podjęcia uchwały.
Objęte ochroną prawną drzewo z gatunku jarząb szwedzki, wchodzące w skład alei drzew
pomnikowych, rosnące na terenie pasa drogowego ulicy Lipowej w Słupsku w dniu 12 lutego
2020 roku zostało usunięte w celu zapewnia bezpieczeństwa powszechnego. W wyniku trwających
w lutym niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. silnych, porywistych podmuchów wiatru
drzewo to przechyliło się w kierunku ogrodzenia i budynku posesji nr 19 przy ul. Lipowej. Grunt
w sąsiedztwie pnia wykazywał znazne wypiętrzenie ku górze i spękania, co wskazywało na
obniżenie wytrzymałości systemu korzeniowego utrzymującego drzewo w pozycji pionowej.
Ponadto, przedmiotowy egzemplarz na pniu i w koronie posiadał owocniki grzybów
chrobotwórczych oraz ubytki wgłębne ukazujące mursz tkanek wewnętrznych, co wskazywało na
jego niekorzystną kondycję zdrowotną.
Ze względu na stan drzewa oraz zapowiadane w następnych dniach silne podmuchy wiatru uznano, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego konieczne jest usunięcie tego
egzemplarza. W wyniku wywrotu drzewo uszkodziłoby ogrodzenie, jak również budnek
mieszkalny posesji nr 19 przy ul. Lipowej. Jego stan stwarzał także zagrożenie dla użytkowników
drogi publicznej.
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 21 lutego 2020 roku, znak: GKiOŚ-RGK-I.6121.3.2020 wystąpiono do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. W odpowiedzi pismem z dnia 3 marca
2020 roku, znak: RDOŚ-Gd-WZG.623.3.2020.MM.1 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gdańsku poinformował, iż nie zajmie stanowiska w terminie miesiąca od dnia otrzymania
projektu uchwały, a tym samym przedmiotowy projest uchwały, zgodnie z art. 44 ust. 3b ustawy o
ochronie przyrody uznaje sie za uzgodniony.
3) Wykazanie różnic między dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym.
W celu wyeliminowania zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego stwarzanego przez jedno
z drzew wchodzących w skład alei jarzębów szwedzkich będącej pomnikiem przyrody, rosnących
po obu stronach nieutwardzonej jezdni ulicy Lipowej - w dniu 12 lutego br. zostało ono usunięte.
W związku z powyższym konieczne jest wykreślenie przedmiotowego egzemplarza z rejestru
drzew o statusie pomników przyrody.
4) Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.
Powyższa zmiana nie spowoduje żadnych skutków społecznych i gospodarczych.
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5) Skutki finansowe, związane z wejściem w życie uchwały.
Nie dotyczy.
6) Źródła finansowania.
Nie dotyczy.
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