Projekt
z dnia 18 listopada 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie zniesienia form ochrony z drzew wchodzących w skład pomnika przyrody w granicach
administracyjnych Gminy Wilamowice
Na podstawie art. 6 ust.1, art. 7 ust. 1 pkt 1 i 14, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 44 ust. 3, 3a, 3b, 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.), po uzgodnieniu z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach
Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje
§ 1. 1. Znosi się status pomnika przyrody dla 7 sztuk drzew wchodzących w skład pomnika przyrody tj.
Alei Lipowej w Dankowicach.
Lp.

Numer
tabliczki

Gatunek

1.

62

Lipa drobnolistna

2.

128

Lipa drobnolistna
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Stan zdrowotny, opis
Korona dwuprzewodnikowa,
wyciągnięta. Pień prosty, cylindryczny.
Z uwagi na sąsiedztwo otwartych
przestrzeni (pola), niebezpieczeństwo
wyłamania podczas silnego wiatru.
Drzewo wyraźnie zamiera, jej stan
pogorszył się bardzo od poprzedniej
inwentaryzacji, zagraża
bezpieczeństwu.
Korona dwuprzewodnikowa,
rozłożysta, ze śladami cięć. Pączki
liściowe z oznakami drobnienia.
Drzewo wysokie. Posusz 10%.
U podstawy drzewa po stronie
zachodniej widnieje nie całkiem
zarośnięty, zastarzały, niewielki ubytek
wgłębny odsłaniający objęte procesami
rozkładu tkanki drewna. Pień prosty,
opasły z licznymi zachyłkami
i otwartym ubytkiem kominowym na
wys. ok. 1,5m od strony zachodniej. We
wnętrzu ubytku widoczny miękki mursz
i korzenie przybyszowe. Na pniu
widoczne liczne ślady po
podkrzesywaniu drzewa oraz kępy
pędów odroślowych. Drzewo
usytuowane blisko budynku
mieszkalnego.

Obwód pnia
(cm)

Numer
działki

184

1671

385

1671
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3.

130

Lipa drobnolistna

4.

131

Dąb szypułkowy

5.

134

Lipa drobnolistna

6.

136

Lipa drobnolistna
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Korona dwudzielna, nieregularna ze
śladami silnych cięć i podkrzesywaniu.
Posusz 5 %. Nasada korony w formie
rozwidlenia - bez oznak świeżych
rozdarć. Pień pochylony o około 20°
w kierunku wschodnim.
W części górnej powraca do pionu. Pień
opasły o nieregularnym przekroju. Po
stronie zachodniej na pniu znajduje się
wlot do ubytku kominowego w formie
zarastającej szczeliny. We wnętrzu
ubytku są widoczne korzenie
przybyszowe i miękki mursz. Drzewo
usytuowane blisko budynku
mieszkalnego.
Korona nieregularna, ze śladami cięć.
W koronie widoczny wyraźny posusz
występujący także w partiach
szczytowych około 15-17%. Pień
prosty, na pniu od strony wjazdu na
posesję widnieje pionowa zarośnięta
blizna oraz liczne blizny po
podkrzesywaniu. Wokół blizn od strony
ogrodzenia wykształcone liczne pędy
odroślowe. Nabiegi od strony wjazdu
na posesję z zastarzałymi
uszkodzeniami mechanicznymi oraz
przerwanym przewodzeniem.
Korona dwuprzewodnikowa. W
prawym przewodniku od strony
wnętrza korony widnieje niewielki
zastarzały ubytek wgłębny, który może
stanowić wlot do ubytku kominowego.
Posusz 10 %. Korona nosi ślady silnych
cięć od strony linii energetycznej i
budynku. Pień prosty bez zmian
patologicznych. Lekki miejscowy
rezonans w dolnej części kłody. W
odległości 1,5 m od odziomka drzewa
wykonano wykop otwarty pod
przyłącze elektroenergetyczne.
Nastąpiło mechaniczne uszkodzenie
korzeni drugiego rzędu. Stan zdrowotny
i techniczny dostateczny z tendencją do
pogorszenia. Drzewo usytuowane
blisko budynku mieszkalnego.
Korona dwuprzewodnikowa, ze śladami
mocnych cięć prowadzonych głównie
od strony linii energetycznej
i budynku. W koronie pojedyncze
wiązanie elastyczne w stanie dobrym.
pień prosty, z zachyłkami oraz
z zarastającym ubytkiem wgłębnym
u podstawy drzewa od strony
zachodniej. Wyraźny rezonans w dolnej
części kłody - podejrzanie ubytku

306

1671

255

1671

324

1671

360

1671
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7.

145

Lipa drobnolistna

kominowego. Drzewo usytuowane
blisko budynku mieszkalnego.
Korona dwuprzewodnikowa,
zredukowana. W koronie widnieją dwa
wiązania elastyczne pojedyncze typu
COBRA. Prosty pień rozdarty od
podstawy drzewa do nasady korony.
Ubytek kominowy obejmujący cały
pień i sięgający przewodników korony.
Postępujące pogorszenie stanu
zdrowotnego drzewa.

406

1671

2. Zniesienie statusu pomnika przyrody, tj. 7 drzew wchodzących w skład pomnika przyrody Alei Lipowej
w Dankowicach, o których mowa w ust. 1, następuje z uwagi na zły stan zdrowotny drzew oraz bezpowrotną
utratę wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody oraz konieczność
zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
Stanisława Kudłacik
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody, Rada Miejska w Wilamowicach
posiada kompetencje do zniesienia pomników przyrody. Zgodnie z art. 44 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.) – „Zniesienie formy ochrony przyrody,
o której mowa w ust. 1, następuje w razie utraty wartości przyrodniczych i krajobrazowych, ze względu na
które ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego
w przypadku braku rozwiązań alternatywnych lub zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego.”
Aleja Lipowa w Dankowicach została ustanowiona pomnikiem przyrody rozporządzeniem Wojewody
Bielskiego Nr 8/96 z dnia 06.12.1996r.
Aleję tworzy obustronny szpaler drzew rosnący w poboczu drogi gminnej w Dankowicach, przebiegającej
wzdłuż osi południowej zachód - północny wschód a łączącej dawne tereny RSP w Dankowicach z szosą
prowadzącą w kierunku Oświęcimia. W skład Alei wchodzi głównie starodrzew lipowy z domieszką dębu
szypułkowego, robinii akacjowej oraz pojedyncze egzemplarze innych gatunków. Większość drzew jest
w wieku 100 - 120 lat. U pojedynczych sztuk może dochodzić do 140 - 159 lat. Większość drzew wykazuje
stan zdrowotny odbiegający od dobrego. Cześć z nich uległa wywałom lub została usunięta.
Aktualnie zachodzi konieczność usunięcia 7 sztuk drzew:
– 5 sztuk drzew zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców (numer tabliczki: 128, 130, 134, 136, 145),
– 2 sztuk drzew będących w złym stanie zdrowotnym (numer tabliczki: 62, 131).
Przedmiotowe drzewa rosną w otwartych przestrzeniach (pola), istnieje niebezpieczeństwo wyłamania
podczas silnego wiatru.
Drzewa o nr tabliczki 130, 134, 136, są lekko pochylone w kierunku budynków.
Lipy, z uwagi na kruche drewno stwarzają ryzyko złamania.
Lipa o nr tabliczki 62 wyraźnie zamiera, jej stan pogorszył się od poprzedniej inwentaryzacji, zagraża
bezpieczeństwu.
Dąb o nr tabliczki 131 ma znacznie zredukowaną koronę i nie rokuje szans na poprawę stanu
zdrowotnego przy wykonywaniu dalszych cięć pielęgnacyjnych.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w ich sąsiedztwie oraz w odniesieniu do dębu
szypułkowego oznaczonego nr 131 i lipy oznaczonej nr 62 z uwagi na utratę wartości przyrodniczych i
krajobrazowych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody, usunięcie w/w egzemplarzy jest
koniecznością.
Realizacja przedmiotu uchwały pociąga za sobą skutki finansowe dla budżetu gminy Wilamowice.
Na koszty te składają się m. in. koszty usunięcia drzew.
Przewodnicząca Rady
Miejskiej
Stanisława Kudłacik
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