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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY KONOPISKA 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. 2021, poz. 1372) oraz art. 44 ust. 3, 3a, 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
2021, poz. 1098) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach, Rada Gminy 
Konopiska uchwala co następuje: 

§ 1. Znosi się status pomnika przyrody: jednego drzewa z gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata) 
rosnącego na posesji Aleksandria Druga, ul. Piękna 132 na działce ewidencyjnej numer 87/1 obręb Aleksandria 
II, będącej własnością osoby prywatnej, wpisanego do rejestru pomników przyrody pod numerem 28/137 na 
podstawie Rozporządzenia Nr 4/96 Wojewody Częstochowskiego z dnia 6 lutego 1996 roku (Dz. Urz. Woj. 
Częstochowskiego z 1996 r. Nr 2, poz. 5). 

§ 2. Zniesienie statusu pomnika przyrody o którym mowa w §1 następuje z uwagi na utratę wartości 
przyrodniczych i krajobrazowych, ze względu na które ustanowiono pomnik przyrody oraz w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa powszechnego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Konopiska 

 
 

Edward Bałdyga 
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UZASADNIENIE

Rozporządzeniem Wojewody Częstochowskiego nr 4/96 z dnia 6 lutego 1996r. ochroną pomnikową
zostało objęte dwupienne drzewo z gatunku lipa drobnolistna rosnąca na terenie prywatnej posesji w m.
Aleksandria Druga, ul. Piękna 132.

W dniu 05.07.2021r. właściciel nieruchomości na której rośnie drzewo z gatunku lipa drobnolistna
stanowiące pomnik przyrody zwrócił się z wnioskiem o zdjęcie ochrony z ww. drzewa z uwagi na stan
zdrowotny drzewa i w obawie o bezpieczeństwo własne i budynków mieszkalnych. W związku z tym
przeprowadzono oględziny w terenie oraz zlecono wykonanie opinii dendrologicznej obejmującej obecny
stan zachowania drzewa z zaleceniami pielęgnacyjnymi. Z uzyskanej opinii opracowanej przez dendrologa
mgr Piotr Kamiński (upr. Konserwatorskie nr 42/94), że drzewo w obecnym stanie stwarza realne
zagrożenie bezpieczeństwa, z uwagi na znaczny procent suszu, szczególnie w partii szczytowej i
peryferycznej korony oraz postępujący proces zamierania z wyraźnymi problemami z przewodzeniem.

Zgodnie z przepisami ustawy o ochrony przyrody pomnikami przyrody są pojedyncze twory
przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej,
kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi
je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła,
wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Przedmiotowy pomnik przyrody
został objęty ochroną prawną z uwagi na jego cechy indywidualne tj. wysokości ok. 24 m, obwód pnia
wynoszący 484 cm, rozpiętość i rozłożystość korony oraz ogólne cechy wyróżniające drzewo spośród
innych obiektów znajdujących się na terenie działki i w jej sąsiedztwie.

W przedłożonej opinii wskazano możliwość wykonania cięć sanitarnych polegających na skróceniu
przewodnika o orientacji południowej na wysokości między 11 a 14 metrem, a w przypadku przewodnika o
orientacji północnej redukcję masy w granicach 50%. Jednocześnie w przypadku braku poprawy stanu
drzewa po wykonaniu zabiegów w opinii zasugerowano ściągnięcie ochrony prawnej i ponowne wykonanie
cięć sanitarnych albo wycinkę drzewa.

Zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej wykonanie redukcji aparatu asymilacyjnego nie powinno
przekraczają 30%, natomiast przy konieczności przekroczenia tej granicy redukcję powinno się rozłożyć na
kilka lat. W przypadku pomnika przyrody na ul. Pięknej zalecane jest wykonanie jednorazowo cięć
przekraczających 30%.

Z uwagi na ogólny stan zdrowotny drzewa spowodowany problemami z przewodzeniem, znaczne
cięcia redukcyjne i tak już osłabionego drzewa spowodują, że efektem tych cięć będzie drzewo
zniekształcone, dodatkowo osłabione o znacznych ranach podatnych na szkodniki i choroby, a także ich
wykonanie nie zagwarantuje skuteczności i zwiększenia bezpieczeństwa dla zabudowań w sąsiedztwie.
Ponadto wykonanie tak dużej redukcji korony i przewodników drzewa spowoduje utratę przez pomnik
przyrody wartości krajobrazowe i przyrodnicze w oparciu o które została ustanowiona ochrona tj.
wyróżniające się drzewo spośród innych drzew w rejonie, rozmiar, wysokość, pokrój, rozłożystość korony
itp.

Aktem prawnym regulującym obecnie cele, zasady i formy ochrony przyrody w Polsce jest ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Pomniki przyrody, w świetle przepisów ww. ustawy,
podlegają ochronie prawnej. Zgodnie z art. 44 ust. 4 i ust. 3 ww. ustawy zniesienie formy ochrony przyrody
następuje w razie utraty wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody
lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego, lub zapewnienia bezpieczeństwa
powszechnego. Zniesienia formy ochrony dokonuje Rada Gminy w drodze uchwały, w oparciu o
uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Uzyskanie zgody na usunięcie chronionego, a
tym samym zlikwidowanie powodowanego przez to drzewo zagrożenia wiąże się z koniecznością zniesienia
ochrony pomnikowej z drzewa.

Zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody na terenach niezabudowanych, jeżeli nie
stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, drzewa stanowiące pomniki przyrody podlegają ochronie aż do
ich samoistnego, całkowitego rozpadu. W omawianym przypadku wspomniany przepis nie będzie miał
zastosowania z uwagi, iż drzewo zlokalizowane jest we frontowej części ww. nieruchomości, w
bezpośrednim sąsiedztwie budynku mieszkalnego znajdującego się na działce i drogi publicznej.

Z uwagi na powyższe oraz ze względu stan drzewa oraz jego lokalizację na posesji prywatnej w
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sąsiedztwie istniejących zabudowań i obawy właściciela nieruchomości, zasadne jest zdjęcie ochrony
pomnikowej z drzewa stanowiącego jednoobiektowy pomnik przyrody.

Podjęcie przedmiotowej uchwały zmniejszy liczbę drzew objętych ochroną pomnikową w Gminie
Konopiska o jedną sztukę.
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