
UCHWAŁA NR XXXVI/244/2014
RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 7 listopada 2014 r.

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - jednego drzewa z gatunku dąb szypułkowy, z alei 
przydrożnej 279 dębów szypułkowych i 264 lip drobnolistnych, klon pospolity i jesion wyniosły 

zlokalizowanej przy drodze Drzycim - Wery.

Na podstawie art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 
627 j.t.)1), uchwala co następuje:

§ 1. Znosi się status pomnika przyrody jednego drzewa z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur L.) z alei 
przydrożnej 279 dębów szypułkowych i 264 lip drobnolistnych, klon pospolity i jesion wyniosły, rosnącego 
w miejscowości Drzycim, dz. nr 104/1, obręb Drzycim, ustanowiony Rozporządzeniem nr 18/92 Wojewody 
Bydgoskiego z dnia 8 czerwca 1992 roku w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie 
województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 8, poz. 124).

§ 2. Zniesienie statusu pomnika przyrody dębu szypułkowego, o którym mowa w § 1,   następuje z uwagi na 
utratę wartości przyrodniczych spowodowanych likwidacją nagłego zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego na 
drodze powiatowej Drzycim - Wery.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływnie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko - Pomorskiego.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gawrych

1) Dz. U z 2013 r. poz.628, poz.842, M.P z 2013 r. poz.835
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UZASADNIENIE

Podczas ostatnio przebytych gwałtownych wichur i zmian pogodowych, drzewo uznane za pomnik
przyrody rozłamało się na połowę, W rezultacie poddano je niezwłocznej wycince. Lokalizacja
drzewa przy drodze powiatowej o nasilonym ruchu, stwarzała szczególne zagrożenie dla ruchu
drogowego i usunięcie drzewa było niezbędne. Ze względu na stwarzające niebezpieczeństwo
wycinki należało dokonać niezwłocznie pod rygorem natychmiastowej wykonalności. Ponieważ
drzewo, Pomnik Przyrody, po wykonaniu powyższych działań, utraciło wartości przyrodnicze ze
względu, na które ustanowiono formę ochrony przyrody, zgodnie z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 j.t.), Rada Gminy dokonuje
zniesienia formy ochrony przyrody w drodze uchwały. Stan faktyczny wyczerpuje przesłanki
powyżej przytoczonego artykułu, wobec powyższego koniecznym jest podjęcie przez Radę Gminy
Drzycim uchwały znoszącej formę ochrony przyrody z przedmiotowego drzewa. Przyjęcie
niniejszej uchwały nie powoduje żadnych skutków społecznych i innych. Dnia 28 sierpnia 2014 r.
wysłano projekt uchwały o uzgodnienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy. W dniu 15 września 2014 r. otrzymaliśmy pismo, w którym Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska uznał, że projekt uchwały spełnia przesłanki, o których mowa w art. 44 ust. 4
ustawy o ochronie przyrody tzn. zniesienie formy ochrony przyrody następuje w razie utraty
wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody.
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