Projekt
z dnia 19 lutego 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa wchodzącego 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 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 44 ust. 3, 3a, 3b, 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 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 1 sztuki drzewa wchodzącego w skład pomnika przyrody tj.
Alei Lipowej w Dankowicach:
Lp.

Numer tabliczki

Gatunek

Obwód pnia (cm)

1

33

Lipa drobnolistna (Tilia cordata)

286

2. Zniesienie statusu drzewa wchodzącego w skład pomnika przyrody Alei Lipowej, o którym mowa
w ust. 1, następuje z uwagi na bezpowrotną utratę wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono
formę ochrony przyrody.
§ 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.
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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 2020 r. poz. 55 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.
Aktualnie zachodzi konieczność usunięcia 1 sztuki drzewa: Lipa o nr tabliczki 33 wyraźnie zamiera, jej stan
pogorszył się od poprzedniej inwentaryzacji, zagraża bezpieczeństwu.
Z uwagi na utratę wartości przyrodniczych i krajobrazowych, ze względu na które ustanowiono
formę ochrony przyrody, usunięcie w/w egzemplarzy jest koniecznością.
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