
UCHWAŁA NR XVII/175/2015
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2015r. poz. 1515), w związku z art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 
roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U z 2015r. poz. 1651), w uzgodnieniu z Regionalnym 
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu, Rada Miejska w Swarzędzu uchwala co 
następuje:

§ 1. 

Znosi się formę ochrony przyrody z części następujących drzew alei utworzonej z drzew 
rosnących w miejscowości Wierzonka, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2407P, ul. 
Gminna, uznanych za pomnik przyrody Rozporządzeniem Nr 2 Wojewody Wielkopolskiego z 
dnia 9 stycznia 2003r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp nr 1, poz. 2, 2003):

1. klon zwyczajny (A. platanoides.L) o obwodzie pnia 245cm;
2. klon jawor (Acer pseudoplatanus L.) o obwodzie pnia 187cm.

§ 2. 

Zniesienie pomnika przyrody następuje ze względu na utratę wartości przyrodniczych i 
krajobrazowych oraz w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.
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UZASADNIENIE

Rozporządzeniem Nr 2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 stycznia 2003r. (Dz.

Urz. Woj. Wlkp nr 1, poz. 2, 2003) aleja drzew przy drodze Wierzonka - Mielno została

uznana za pomnik przyrody. Wśród drzew rosnących w tej pomnikowej alei występują

między innymi drzewa gatunku klon jawor (111 drzew), klon zwyczajny (89 drzew).

Zarządca drogi, powołując się na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa

użytkowników drogi, wystąpił z wnioskiem o zniesienie formy ochrony przyrody dla dwóch

drzew rosnących w tej alei na terenie Gminy Swarzędz, tj.: klon zwyczajny (A.

platanoides.L) o obwodzie pnia 245cm oraz klon jawor (Acer pseudoplatanus L.) o

obwodzie pnia 187cm, w związku ich złym stanem zdrowotnym.

Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j.

Dz. U z 2015r, poz.1651) zniesienia formy ochrony przyrody dokonuje rada gminy w

drodze uchwały. Jednocześnie art. 44 ust. 4 stanowi iż zniesienie formy ochrony przyrody

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.

W dniu 14 października 2015 roku Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni potwierdził,

że przeznaczone do usunięcia drzewa są martwe i kwalifikują się do usunięcia.

Z uwagi na zły stan zdrowotny drzew zaistniała pilna konieczność wyeliminowania

zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez usunięcie tych drzew. Usunięcie

drzew wymaga pozbawienia ich statusu pomnika przyrody przez Radę Miejską w

Swarzędzu.

Zgodnie z art 44 ust. 3a ustawy o ochronie przyrody projekt niniejszej uchwały

został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu

(Postanowienie WST.623.52.2015.KS.1 z dnia 09.12.2015).

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.
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