UCHWAŁA NR XV/143/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 10 lutego 2012 r.
w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późniejszymi zmianami) oraz art. 44 ust. 3, 3a i ust. 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220 z późniejszymi zmianami)
RADA GMINY w CZARNYM DUNAJCU uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Znosi się pomnik przyrody – drzewo lipa szerokolistna TIlia platyphyllos. o obwodzie pnia 460 cm rosnącej
na działce nr 17182/1 Pani Anny Kania Ciche 676, który został objęty tą formą ochrony na mocy decyzji nr
Orzecz. IX-3/40/1962 Prez. WRN Kraków.
2. Powodem zniesienia formy ochrony przyrody jest zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego, gdyż obecny
zły stan zdrowotny drzewa oceniony na podstawie wykonanej opinii dendrologicznej, powoduje zagrożenie dla
ludzi, mienia oraz użytkowników drogi powiatowej.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady
Beata Anna Palenik

Załącznik do Uchwały Nr XV/143/2012
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 10 lutego 2012 r.
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 poź. zm.) zniesienie formy ochrony przyrody, takiej jak pomnik przyrody, następuje między innymi
w razie utraty wartości przyrodniczych, ze względu na które został ustanowiony lub ze względu na zagrożenie
bezpieczeństwa publicznego. Na mocy art. 44 ust. 3 w/w ustawy o ochronie przyrody zniesienia dokonuje rada
gminy w drodze uchwały.
Pomnik przyrody wymieniony w § 1 rośnie w Cichem na działce ew. nr 17182/1 tj. prywatnej posesji
należącej do Pani Anny Kania Ciche 676 (zamieszkałej przez Panią Marię Kęsek). Drzewo rośnie w pobliskiej
odległości zabudowań mieszkalno – gospodarczych oraz drogi powiatowej.
Lipa szerokolistna TIlia platyphyllos o obwodzie pnia 460 cm znajduje się w złym stanie zdrowotnym.
Drzewo w znacznym stopniu utraciło wytrzymałość mechaniczną z powodu rozległych ubytków stanowiąc
poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa powszechnego. Należy liczyć się z powolnym procesem zamierania
i stopniową utratą wartości przyrodniczych. Ponadto ewentualne zabiegi pielęgnacyjne nie przyniosą
spodziewanej poprawy bezpieczeństwa osób i mienia tj. mieszkańców budynku i użytkowników drogi
powiatowej.
W/w uzasadnienie sporządzono na podstawie wykonanej opinii dendrologicznej.
W związku z powyższymi faktami w celu usunięcia tego drzewa należy znieść jego ochronę jako pomnika
przyrody, co wypełnia postanowienia art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnai 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2009 r. nr 151 poz. 1220 z późn. zm.).

Przewodnicząca Rady
Beata Anna Palenik

