UCHWAŁA NR XV/99/2011
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU
z dnia 5 października 2011 r.
w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.), Rada Miejska w Brzesku uchwala,
co następuje:
§ 1.
1. Pozbawia się statusu pomnika przyrody, lipę drobnolistną (Tilia cordata), rosnącą na terenie działki
o nr ew. 1004/2 , położonej przy ul. Ks. Mazurkiewicza 171 w Jasieniu stanowiącej własność Powiatu
Brzeskiego, a będącej w zarządzie Domu Dziecka w Jasieniu ul. Ks. Mazurkiewicza 171.
2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody, następuje z uwagi na zniszczenie drzewa i jego bardzo zły
stan zdrowotny oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.
§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/99/2011
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 5 października 2011 r.
w
sprawie
zniesienia
statusu
pomnika
przyrody
Lipa drobnolistna, rosnąca na działce ew. nr 1004/2, położonej przy ul. Ks. Mazurkiewicza
w miejscowości Jasień, uznana została za pomnik przyrody na mocy Rozporządzenia Nr 2/87 Wojewody
Tarnowskiego z dnia 26 lutego 1987 r. o uznaniu za pomnik przyrody. Od kilkunastu lat drzewo było
pozbawione korony i pozostawał pień o wysokości około 4 m z kilkoma konarami i odrostami, ponadto
pień drzewa był zaatakowany przez owocniki huby. Ostatnia inwentaryzacja drzewa miała miejsce
w dniu 9 grudnia 2010 roku i potwierdziła zły stan zdrowotny drzewa. W związku z rozłamaniem się pnia
w dniu 27 sierpnia 2011 r. w czasie złych warunków atmosferycznych, pozostałość po lipie uległa
zniszczeniu, co potwierdzono w dniu 31 sierpnia br. Pozostałość po drzewie znajduje się na terenie
działki będącej w zarządzie Domu Dziecka w miejscowości Jasień, i w obecnym stanie zdrowotnym
drzewo stwarza bardzo duże zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w jego sąsiedztwie.
Pień drzewa w procesie rozkładu spowodowanego przez grzyby (zgnilizna) odłamane boczne konary
i zniszczone w 80 % odrosty przy pniu. W obecnym stanie drzewo utraciło walory przyrodnicze, ze
względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody, a ponadto stwarza zagrożenie bezpieczeństwa
dla osób i zachodzi koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. Zaistniałe przesłanki są
podstawą do zniesienia formy ochrony przyrody z przedmiotowego drzewa (art. 44 ust 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody). Zgodnie z art. 44 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody zniesienia formy ochrony przyrody  pomnika przyrody, dokonuje rada gminy
w drodze uchwały, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Usunięcie drzewa 
pomnika przyrody może nastąpić po zniesieniu formy ochrony przyrody, a następnie, w myśl art. 83 ust.
1 ustawy o ochronie przyrody uzyskaniu zezwolenia wydanego przez burmistrza na wniosek posiadacza
nieruchomości.
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