
UCHWAŁA NR XLVII/352/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 26 lipca 2018 r.

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pomników przyrody buk zwyczajny odm. 
czerwonolistna (fagus sylvatica 'Purpurea') rosnącego na terenie działki nr 417/7, obreb 

Śródmieście 3 oraz drzewa gatunku jesion wyniosły (fraximus excelsior) rosnącego na terenie 
działki nr 273, obręb Śródmieście 3 wŚwiebodzicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3, 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z  2018 r. poz. 142) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 
we Wocławiu, uchwala się co następuje:

§ 1. Znosi się formę ochrony przyrody z pomników przyrody:
1) jesion wyniosły (fraximus excelsior) o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm - 1x391 cm, 

wysokości 25 m rosnący na działce ewidencyjnej nr 273, obręb Śródmieście 3 w sąsiedztwie 
Miejskiego Ośrodka Zdrowia przy ul. Aleje Lipowe 15 w Świebodzicach,

2) buk zwyczajny odm. czerwonolistna (fagus sylvatica 'Purpurea') o obwodzie pnia mierzonym na 
wysokości 130 cm - 1x270 cm, wysokości 16 m, rosnący na działce ewidencyjnej nr 417/7, obręb 
Śródmieście 3 w sąsiedztwie murów obronych,  naprzeciwko budynku przy ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 21 w Świebodzicach,
§ 2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody drzew, o których mowa  w § 1 następuje z uwagi na utratę 

walorów przyrodniczych, dla których uznano je za pomnik przyrody i zapewnienie bezpieczeństwa 
powszechnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Świebodzicach

dr Łukasz Kwadrans
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UZASADNIENIE

Podstawą prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz.142) zgodnie z którym zniesienia formy ochrony
przyrody - pomnika przyrody, dokonuje rada gminy w drodze uchwały. Projekt uchwały wymaga
uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Zniesienie formy ochrony
przyrody następuje w razie utraty wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę
ochrony przyrody jak i w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

Zniesienie form ochrony przyrody dotyczy:

Pomnika przyrody – buk zwyczajny odm. czerwonolistna (fagus sylvatica 'Purpurea') o obwodzie pnia
mierzonym na wysokości 130 cm 1x270 cm, wysokości 16 m rosnący na działce ewidencyjnej nr 417/7,
obręb Śródmieście 3 w sąsiedztwie murów obronnych, naprzeciwko budynku przy ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego 21 w Świebodzicach.

Pomnika przyrody - jesion wyniosły (fraximus excelsior) o obwodzie pnia mierzonym na wysokości
130cm 1x390 cm, wysokości 25 m rosnący na działce ewidencyjnej nr 273, obręb Śródmieście 3 w
sąsiedztwie Miejskiego Ośrodka Zdrowia przy ul. Aleje Lipowe 15 w Świebodzicach.

Na podstawie Rozporządzenia nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz. U. Woj.
Dolnośląskiego nr 221 z dnia 19 sierpnia 2008 r.) w sprawie pomników przyrody znajdujących się na
terenie Gminy Świebodzice przedmiotowe drzewa zostały objetę szczególnę formą ochrony jako pomiki
przyrody.

W wiosną 2017 r. Gmina Świebodzice zleciła opracowanie aktualizacji ewidencji pomników przyrody
na terenie Gminy Świebodzice. Podczas wiosennego przeglądu w stanie ulistnionym pomnikowy buk
zwyczajny odm. czerwonolistna rozpoczął wegetację budując (drobne) wczesne liście. Do pełnego ich
rozwoju nie doszło. Proces zamarcia drzewa zakończył się w środku lata całkowitym zamarciem i
zaschnięciem wczesnego ulistnienia które pozostało na drzewie. Pozostawiony okaz na wiosnę 2018 r.
nie wykazał żadnych oznak żywotności. Drzewo jest już całkowicie martwe. Potwierdza tą okoliczność
odpadająca płatami kora i widoczny żer owadzich szkodników wtórnych, które opanowują tylko
osobniki "suche". Drzewo w obecnym stanie stanowi zagrożenie dla otoczenia, a w szczególności dla
przechodzących drogą ludzi i przejeżdżających pojazdów.
Natomiast w przypadku drzewa pomnikowego jesion wyniosły w 2015 r. zostały wykonane prace
pielęgnacyjne drzewa polegające na usunięciu posuszu. Dendrolog wykonujący przedmiotowe prace
stwierdził, że drzewo jest zaatakowane przez grzyba zwanego lakownicą. Zaleceniem dendrologa była
obserwacja przedmiotowego drzewa przez okres 2-3 lat i wykonanie badań statyki drzewa. W 2018 r.
została wykonana ekspertyza dendrologiczna statyki drzewa metodą Elasto-Inklino podczas której
stwierdzono, że drzewo gatunku jesion wyniosły jest drzewem niebezpieczym. Lakownica spowodowała
intensywną brunatną zgniliznę drewna odziomka i korzeni konstrukcyjnych. Zaawansowany rozkład
drewna jest nie do powstrzymania. Pochylenie drzewa i wrażliwe otoczenie drzewa sprawia, że
zagrożenie jest nie akceptowalne i uzasadniony jest wniosek o usunięcie tego drzewa.

Przedmiotowy projekt uchwały został uzgodniony postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu znak WPN.623.18.2018.MH z dnia 18.07.2018 r.

Biorąc pod uwagę powyższe, w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, podjęcie przez Radę
Gminy uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z w/w drzew jest uzasadnione.
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