
Projekt

z dnia  20 kwietnia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie zniesienia formy ochrony z 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 (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza 
Miasta Bierunia,

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala: 

§ 1.1.  Znosi się status pomnika przyrody przyjętego decyzją Wojewody Katowickiego znak RL-VII-
7140/21/81, tj. Lipy drobnolistnej (Tilia cordata), rosnącej w Bieruniu, na działce nr 30 k.m. 1 obręb Bijasowice, 
będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych, o obwodzie wynoszącym 390 cm.

2. Zniesienie statusu pomnika przyrody, o którym mowa w ust. 1, następuje z uwagi na zły stan zdrowotny drzewa 
i bezpowrotną utratę wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody oraz 
konieczność zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bierunia

§ 3.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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- LOKALIZACJA LIPY DROBNOLISTNEJ (TILIA CORDATA) 
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Uzasadnienie

Pomniki przyrody podlegają szczególnej ochronie prawnej. Zgodnie z art. 44 ust. 3 i 3a ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zniesienia statusu pomnika przyrody dokonuje Rada Miejska
w Bieruniu w drodze uchwały, która wymaga uzgodnienia z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska.

Pismem z dnia 14 kwietnia 2017 roku Nadleśnictwo Kobiór zwróciło się z wnioskiem
o wykreślenie z ewidencji pomników przyrody 1 szt. Lipy drobnolistnej (Tilia mordata) o obw. 390 cm,
zlokalizowanej w leśnictwie Świerczyniec, na terenie oddziału leśnego 168 g, na działce o nr ewidencyjnym
30 k.m. 1, obręb Bijasowice w Bieruniu, własność Skarb Państwa w Zarządzie Lasów Państwowych.
W wyniku ubiegłorocznych wiatrołomów ww. lipa została przewrócona. Pień drzewa, w okolicy szyi
korzeniowej, uszkodzony jest poprzez postępujący proces murszenia. Drzewo znajduje się w bardzo złym stanie
fitosanitarnym – usychające, nie rokuje szansy na przetrwanie i jest to proces nieodwracalny, z przyczyn
niezależnych od właściciela nieruchomości. Zniesienie ochrony prawnej drzewa jest niezbędne, aby możliwe
było jego usunięcie. Przewrócona część pnia znajduje się w bezpośrednio sąsiedztwie częstych spacerów
mieszkańców Bierunia, stwarzając bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w odniesieniu do 1 szt. lipy drobnolistnej
został pozytywnie uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach –
postanowienie z dnia 01 marca 2018 r. znak: WPN.623.3.2018.MS.1.
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