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Projekt

z dnia  15 grudnia 2010 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia .................... 2010 r.

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzew uznanych za pomnik przyrody 

Na podstawie art. 7 ust.1pkt. 1, art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. 
U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn.zm), art. 44 ust.3, 3a i ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody ( t.j. Dz. U.z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm. ) w oparciu o uzgodnienie z Regionalnym Dyrektorem 
Ochrony Środowiska w Kielcach Rada Miasta Sandomierza uchwla, co następuje : 

§ 1. Ze względu na utratę wartości przyrodniczej i zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego znosi się formę 
ochrony przyrody czterech drzew Topoli białej o obwodzie pnia : 540 cm, 440 cm, 460 cm, 454 cm rosnących 
w Parku Piszczele przy Alei Szachowej w Sandomierzu na działce o nr ewid. 729/19, obręb 3 Sandomierz 
lewobrzeżny, stanowiącej własność Gminy Sandomierz, będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Sandomierzu. 

§ 2. Tracą moc: 

1) Uchwała Nr IV/35/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 stycznia 2007 roku. 

2) Uchwała Nr IX/72/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2007 roku. 

3) Uchwała Nr XIV/118/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 10 października 2007 roku. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151 
poz. 1220 z późn. zm. ) zniesienie formy ochrony przyrody , takiej jak pomnik przyrody, następuje między 
innymi w razie utraty wartości przyrodniczych, ze względu na które został powołany lub ze względu na 
zagrożenie bezpieczeństwa publicznego. Na mocy art.44 ust.3 ww. ustawy o ochronie przyrody zniesienia 
dokonuje organ, który ustanowił daną formę ochrony przyrody. Drzewa wymienione w §1 niniejszej uchwały 
zostały ustanowione pomnikiem przyrody na podstawie uchwały Nr IV/35/2007 Rady Miasta Sandomierza 
z dnia 31 stycznia 2007 roku oraz zostały wpisane w wojewódzkim rejestrze form ochrony przyrody pod 
numerem 809. Topole z przyczyn naturalnych utraciły swoje walory przyrodnicze i estetyczne, a także stały się 
niebezpieczne dla otoczenia. 

W oparciu o opinię dendrologiczną stwierdzono, że: 

1.Topola biała : obwód pnia 540 cm, wysokość 35 m, pień - ubytki wgłębne między nabiegami szt.2, 
grzybnia - żagiew łuskowata, ubytek wgłębny na wysokości 3 m - 0,5 m2 wchodzący w ubytek kominowy, 
ubytek drugi po wyłamaniu jednego z dwóch konarów bocznych na wysokości 8 m, ubytek trzeci wgłębny 
w konarze odchylonym nad aleją spacerową, ubytek czwarty po wyłamaniu konara na wysokości 12m. 

2. Topola biała : średnica 440 cm, wysokość 35 m, ubytki - brak korowiny od podstawy pnia o wymiarach - 
od góry 20 cm - 60 cm, na dole wysokość do 5m, drugi ubytek szerokość 20 cm - 30 cm, wysokość ubytku do 
3 m, trzeci ubytek między nabiegami 30 x 30, twardziel drewna - mursz do głebokosci 5 cm, ubytek czwarty - 
szczelina między nabiegami do 10 cm głębokości, grzyby - rozszczepka oraz pojedyńcza huba, wyłamania 
i zawieszenia w koronie. 

3. Topola biała : obwód 460 cm, wysokość 35m, ubytek u podstawy pnia 56 x 95cm, ubytek drugi 20 x 30 cm 
do wysokości 190 cm, wycieki bakteryjne na pniu, korona zdeformowana po wyłamaniach większości z jednej 
strony. 

4. Topola biała: obwód 454 cm, wysokość 35 m, ubytek u podstawy pnia o szerokości 90 cm na wysokości 
3 m 40 cm, wgłąb brak drewna do 70 cm, ściany ubytku wgłębnego pokryte murszem, dodatkowo widoczne 
wypalenia, w koronie drzewa wyłamania 60 % z całości, drzewo utraciło wartości przyrodnicze. 

Topole rosnące przy Alei Szachowej w Parku Piszczele mają bardzo rozłożyste korony o dużych średnicach 
i charakteryzują się niezbyt dużą wytrzymałością na wyłamania a do tego jeszcze rosną nad infrastrukturą 
rekreacyjną i sportową stwarzają bardzo duże zagrożenie bezpieczeństwa. Pod koronami są umiejscowione dwie 
aleje z dojściem do całości obiektu. 

W związku z powyższymi faktami, w celu usunięcia tych drzew należy znieść ich ochronę jako pomników 
przyrody, zgodnie z art. 44 ust.3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( t.j.Dz. U. z 2009 r Nr 
151 poz. 1220 z późn. zm.). 


