
UCHWAŁA NR L/680/2017
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1875 z późn. zm.) oraz art 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004r. o ochronie przyrody (t.j. z 2016r. poz. 2134 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 zapewnienia bezpieczeństwa 

powszechnego znosi się formę ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody tj.:

- Lipy drobnolistnej szt. 1 (nr 473 w Rejestrze Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Kielcach) rosnącej na działce o nr ewid. 509/4, obręb 4, Sandomierz poscaleniowy przy ul. 

Kwiatkowskiego 67 w Sandomierzu, stanowiącej własność - TANKPOL - B. i R. Mosio Sp. j. 

z siedzibą w Szczucinie, ul. Piłsudskiego 54, 33-230 Szczucin, ustanowionej Uchwałą Rady Miasta 

Sandomierza Nr XL/346/2009 z dnia 28 października 2009r. w sprawie ustanowienia pomnika 

przyrody (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 542 poz. 4111 z dnia 18 grudnia 

2009r.).

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Piotr Chojnacki
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2016r.
poz. 2134 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.
Drzewo wymienione w § 1 niniejszej uchwały zostało ustanowione pomnikiem przyrody na
podstawie Uchwały Rady Miasta Sandomierza Nr XL/346/2009 z dnia 28 października 2009r.
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody oraz zostało wpisane w wojewódzkim rejestrze form
ochrony przyrody pod numerem 473. Lipa z przyczyn naturalnych utraciła swoje walory
przyrodnicze i estetyczne, a także stała się niebezpieczna dla otoczenia.

W oparciu o opinię dendrologiczną stwierdzono, że:

Lipa drobnolistna rośnie na działce o nr ewid. 509/4 (dawniej 509/2), będącej własnością firmy
TANKPOL B i R. Mosio Sp. j. Obwód pnia na wysokości 130cm wynosi 580 cm, wysokość
drzewa 27 m, szerokość korony to 20m. W strefie korzeniowej drzewa można zauważyć dosyć
silne zagęszczenie gleby, co ma negatywny wpływ na system korzeniowy rośliny. Dolna,
najgrubsza część pnia od strony południowej ma rozległą ranę, która poddawana była w latach
ubiegłych zabiegom usuwania gnilizny i impregnacji. Obecny stan odziomków świadczy o tym, że
pod cienką warstwą twardego drewna następuje jego rozkład. Od strony południowo-wschodniej
drzewo posiada głębokie pęknięcia pnia od odziomka do podstawy korony. Wewnątrz pęknięcia
zaobserwować można postępujący rozkład drewna. Nasada korony drzewa od strony południowo-
wschodniej posiada rozległą ranę z wypróchnieniem sięgającym odziomka. Na drzewie widoczne
są ślady uszkodzeń spowodowanych uderzenia pioruna (ubytki kory, pęknięcia drewna, zwęglone
fragmenty kory i drewna). Resztki odciętych grubych konarów, stały się wrotami infekcji grzybów
rozkładających drewno. Konar główny lipy górujący nad innymi jest silnie osłabiony uderzeniem
pioruna. Wysoka temperatura spowodowała zamarcie tkanek przewodzących pod korą oraz
pęknięcia drewna. drewno posiada asymetryczną koronę. Powodami asymetrycznej korony drzewa
jest: złamanie kilku konarów na skutek wichury, silne rozbudowanie korony drzewa od strony
południowo-wschodniej. Takie uformowanie korony powoduje, że drzewo ma zachwianą statykę.
Przeprowadzenie tradycyjnych zabiegów konserwacyjnych drzewa, wiązanie linowe konarów lub
zastosowanie podpór nie poprawi stanu zdrowotnego drzewa.

W związku z powyższymi faktami, w celu usunięcia tego drzewa należy znieść jego ochronę
jako pomnika przyrody, zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (t. j. . Dz. U. z 2016r. poz. 2134 z późn. zm.)
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