RADA MIEJSKA
WŁABIS2YNIE

UCHWAŁA NR XIX/195/16
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody

Na podstawie art. 44 ust. 3, ust. 3a i ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015
r. póz. 1651 i póz. 1936 oraz z 2016 r. póz. 422), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska,
uchwala się co następuje :
§ 1. Znosi się formę ochrony przyrody - pomnik przyrody dla drzewa gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata)
rosnącego na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 316, położonej w miejscowości Łabiszyn,
stanowiącej własność Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszej Marii Panny w Łabiszynie, ustanowioną
uchwałą Nr XXV/190/05 Rady Miejskiej w Łabiszynie w dniu 20 czerwca 2005 r. (Dz.Urz.Woj. Kuj.-Pom. Nr 86,
póz. 1613) - ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kuj awsko-Pomorskiego.
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Uzasadnienie
Aktem prawnym regulującym cele, zasady i formy ochrony przyrody w Polsce jest ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r., póz. 1651 z późn. zm.). Zgodnie z art. 44 ust. 3 wyżej
wymienionej ustawy, zniesienia formy ochrony dokonuje Rada Gminy w drodze uchwały.
Pomnik przyrody, objęty niniejszą uchwałą, tj. drzewo gat. lipa drobnolistna o obwodzie pnia wynoszącym
405 cm, rosnący na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 316, obręb Łabiszyn, stanowiącej
własność Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszej Marii Panny w Łabiszynie, został ustanowiony
Uchwałą Nr XXV/190/05 Rady Miejskiej w Łabiszynie w dniu 20 czerwca 2005 r.
Oględziny drzewa przeprowadzone z udziałem przedstawicieli Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i
Gospodarki Nieruchomościami w Łabiszynie, wykazały, że drzewo będące przedmiotem niniejszej uchwały,
rośnie w odległości 12 m od Kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny w Łabiszynie. Podczas tegorocznych
nawałnic, jakie miały miejsce na terenie gminy Łabiszyn, doszło do oberwania się konarów i uszkodzenia
obiektu sakralnego. Odłamane konary uwidoczniły ich wewnętrzne wypróchnienie, co może świadczyć o
znacznie większym procesie próchnienia, a nawet ubytku kominowym pnia. Ponadto odłamane konary drzewa
gat. lipa spowodowały znaczny ubytek korony, co wpływa niekorzystnie na statykę całego drzewa. Podczas
oględzin zaobserwowano również pęknięcie wzdłuż pnia, które nastąpiło wcześniej, jednak w zaistniałej
sytuacji zachwiania symetrii korony drzewa, podczas kolejnych huraganów może dojść do rozłamania się pnia
przedmiotowego drzewa.
Reasumując, ryzyko wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia z uwagi na bardzo złą kondycję zdrowotną
drzewa oraz jego lokalizację w miejscu szczególnie uczęszczanym przez ludzi jest wysokie. Wyeliminowanie
lub ograniczenie zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego nie może w tym przypadku nastąpić w drodze
wykonania zbiegów pielęgnacyjnych i pomimo wartości przyrodniczej, drzewo to powinno zostać usunięte.
Projekt niniejszej uchwały w dniu 11 października 2016 r. został wysłany do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, który postanowieniem z dnia 08 listopada 2016 r. (data wpływu
14.11.2016 r.), znak: WPN.623.51.2016.NG uzgodnił go pozytywnie.
W związku z powyższym należało podjąć niniejszą uchwałę.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIM?K li:,J f
a Paliwoda

Id: 540F082C-E720-4E77-9735-BA8F04203DD6. Podpisany

Strona l

