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UCHWAŁA NR VII/57/2011
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomnik przyrody 

Na podstwie art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ( Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.) oraz art.44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( 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 uchwala, co następuje: 

§1. Ze względu na utratę wartości przyrodniczych i w celu zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego znosi 
się formę ochrony przyrody z następujących drzew uznanych za pomniki przyrody: 

- buk pospolity szt.1 ( nr 658 w rejestrze Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach), 
znajdujący się na terenie Parku Miejskiego w Sandomierzu, w jego południowo - zachodniej części, przy 
asfaltowej alejce prowadzącej w kierunku ul. Słowackiego ( działka nr ew. 434/2), ustanowiony 
Rozporządzeniem Wojewody Tarnobrzeskiego Nr 2/97 z dnia 04.03.1997 roku w sprawie uznania za 
pomniki przyrody ( Dz. Urz. Woj. Tbg. Nr 5/97), 

- buk pospolity szt.1 ( nr 656 w rejestrze Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach ), 
znajdujący się na terenie Parku Miejskiego w Sandomierzu obok ścieżki wiodącej po skosie w kierunku 
północno - wschodnim w kieruku placu Św. Wojciecha ( działka nr ew. 434/2), ustanowiony 
Rozporządzeniem Wojewody Tarnobrzeskiego Nr 2/97 z dnia 04.03.1997 roku w sprawie uznania za 
pomniki przyrody ( Dz. Urz. Woj. Tbg. Nr 5/97); 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sandomierza. 

§3. Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Janusz Sochacki



Id: RESBB-POLRP-OTSPG-MZIUV-HOJEB. Uchwalony Strona 1

Uzasadnienie

Zgodnie z art.44 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( 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 zapewnienie 
bezpieczeństwa powszechnego . 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 Rozporządzenia Wojewody Tarnobrzeskiego Nr 2/97 z dnia 04 
marca 1997 roku ( Dz. Urzędowy Nr 5/97) oraz zostały wpisane w wojewódzkim rejestrze form ochrony 
przyrody pod numerami 656 i 658. Buki z przyczyn naturalnych utraciły swoje walory przyrodnicze 
i estetyczne, a także stały się niebezpieczne dla otoczenia. 

W oparciu o opinię dendrologiczną stwierdzono, że: 

1. Buk pospolity nr ewid. 658 , obwód 300 cm, wysokość 25m został wyłamany u podstawy pnia w czasie 
burzy. Przyczyna - pień był zaatakowany przez hubę. Drzewo umiejscowione jest przy alei spacerowej w Parku 
Miejskim. 

2. Buk pospolity nr ewid. 656 obwód 310 cm, wysokosć 26 m. Pień - ubytek wgłębny od podstawy do 
wysokości 3m, pozostałości łyka i korowiny 50%, brak drewna twardzieli w 90%. Drzewo zatraciło całkowicie 
wytrzymałość mechaniczną na wyłamanie. Powyżej 3m wysokości, pień posiada 300 cm obwodu i 25 m 
wysokości. Mimo zmniejszonej rozpiętości korony ten olbrzymi ciężar może runąć w każdej chwili. Buk 
umiejscowiony jest przy alei spacerowej w Parku Miejskim. 

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 ( Dz. U. z 2009 r. Nr 
151 poz. 1220 z późn. zm. ). 


