Projekt
z dnia 11 grudnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody
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 2018r. poz. 1614 ze zm.), po uzgodnieniu z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach
Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje
§ 1. Znosi się status pomnika przyrody dla 1 sztuki drzewa z gatunku buk pospolity (Fagus sylvatica)
o obwodzie pnia 459 cm, rosnącego na prywatnej działce o nr ew. 380/2 usytuowanej w miejscowości
Dankowice przy ul. Dębowa 1.
§ 2. Zniesienie statusu pomnika przyrody następuje z uwagi na zły stan zdrowotny drzewa oraz
bezpowrotną utratę wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody oraz
konieczność zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 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. Stosownie do art. 44 ust. 4 w/w ustawy "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."
Buk pospolity został ustanowiony za pomnik przyrody na podstawie Rozporządzenia Nr 8/96
Wojewody Bielskiego z dnia 6 grudnia 1996 r. Widnieje w Rejestrze Pomników Przyrody w województwie
śląskim pod pozycją Nr 312.
Drzewo jest okazem wielopniowym - posiada cztery pnie pozrastane ze sobą na wysokości 1 -1,8 m
(pomiędzy poszczególnymi pniami istnieją zrosty rzekome o różnej wysokości). Obwód pnia na wysokości
130 cm od poziomu gruntu wynosi 459 cm; wysokość drzewa wynosi 21,4 m; szacunkowa rozpiętość
korony: około 14 m.
Buk rośnie na terenie przydomowego ogrodu, w północnej części posesji w pobliżu ogrodzenia.
Odległość pnia od ogrodzenia po stronie północnej wynosi 10,8 m a elewacja budynku mieszkalnego
usytuowanego na sąsiedniej posesji jest oddalona od tego ogrodzenia o około 4 m co oznacza, że sąsiedni
budynek mieszkalny znajduje się w odległości około 15 m od pnia drzewa. Odległość pnia od ogrodzenia
po stronie zachodniej wynosi 20 m, za ogrodzeniem po tej stronie znajduje się droga publiczna. Po stronie
wschodniej buk sąsiaduje z obszarem posesji, użytkowanym dla celów działalności gospodarczej. Od
południowego wschodu drzewo sąsiaduje z budynkiem mieszkalnym należącym do właściciela posesji, na
której rośnie niniejsze drzewo pomnikowe - odległość pnia od naroża tego budynku wynosi 29,4 m. W
otoczeniu buka rosną inne drzewa najbliżej - od strony północnego zachodu - usytuowany jest okazały
jesion.
Stan zdrowotny drzewa określa się jako osłabiony. Osłabienie spowodowane jest zaawansowaną
infekcją grzybową - liczne świeże owocniki lakownicy, obecne u podstawy drzewa z trzech stron na
zewnątrz a także duże owocniki wewnątrz, pomiędzy rozwidlającymi się pniami. Ilość owocników świadczy
o rozległej infekcji obejmującej całą podstawę drzewa.
Statyka drzewa jest wyraźnie osłabiona - dla drzewa jako całości. Pień wyrastający w kierunku
południowego wschodu utracił statykę. Wskutek pęknięcia pnia (które powiększa się) i ruchów skrętnych
korony pień "wisi" na wiązaniach i tylko dzięki nim nie uległ wyłamaniu i wywałowi. Statyka drzewa
pogorszyła się gwałtownie w stosunkowo krótkim czasie.
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W strefie ryzyka upadku drzewa (wynoszącej 1,5 wysokości drzewa) znajdują się: sąsiedni budynek, droga
publiczna, ogrodzenie posesji i budynek mieszkalny należący do właścicieli posesji na której rośnie drzewo
pomnikowe oraz część posesji wykorzystywana do celów działalności gospodarczej, gdzie znajduje się
mienie znacznej wartości. W strefie tej często przebywają ludzie w tym dzieci (mieszkańcy posesji oraz
klienci) oraz samochody. Wrażliwość otoczenia uznaje się za wysoką, co w połączeniu z wyraźnie osłabioną
statyką drzewa powoduje, że poziom ryzyka w otoczeniu drzewa uznaje się za wysoki. Buk obecnie tworzy
realne zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia o znacznym stopniu nasilenia.
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