UCHWAŁA NR 243/XXVI/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, poz. 1045
i Dz. U. z 2016 r. poz. 422) Rada Miejska w Śremie uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Znosi się status ochrony w formie pomnika przyrody drzewa
z gatunku żywotnik zachodni (Thuia occidentalis) o obwodzie 120 cm
znajdującego się na nieruchomości o nr ewid. 383 obręb Mórka.
2. Zniesienie ochrony następuje z powodu konieczności zapewnienia
bezpieczeństwa powszechnego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady
Katarzyna Sarnowska
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Uzasadnienie
UCHWAŁY NR 243/XXVI/2016
RADY MIEJSKIEJW ŚREMIE
z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody zniesienie formy ochrony przyrody, w tym pomnika
przyrody dokonuje rada gminy w drodze uchwały, przy czym art. 44
ust. 4 wskazuje, że zniesienie formy ochrony przyrody (pomnika 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.
W myśl art. 44 ust. 3a cytowanej ustawy projekt niniejszej uchwały
został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
w Poznaniu.
Przedmiotowe drzewo zostało uznane za pomnik przyrody na mocy
uchwały Nr 42/XLV/93 Rady Miasta i Gminy w Śremie z dnia 3 sierpnia
1993 r.
Żywotnik rośnie przy plebani, tuż przy uczęszczanym chodniku
prowadzącym między innymi do kościoła. Cechuje się znaczną wysokością
(około 12 m) oraz okazałą, wysoko osadzoną koroną.
W dniu 9 czerwca 2016 r. proboszcz Parafii Najświętszej Maryi Panny
Wniebowziętej w Mórce zgłosił uszkodzenie drzewa jako skutku działania
czynnika atmosferycznego (silny wiatr podczas burzy w dniu poprzednim).
Podczas oględzin ustalono, że pień drzewa został poważnie naruszony
począwszy od wysokości 2 m, a jego ubytek w przekroju oceniono na 30 do
50 %.
Ze względu na duży stopień osłabienia pnia, a co za tym idzie realne
zagrożenie dla: przechodniów, pobliskiego budynku (plebanii) i linii
elektroenergetycznej, zaistniała konieczność zredukowania całej korony
drzewa. Prace te zostały wykonane w trybie pilnym.
Biorąc pod uwagę przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, a mianowicie:
1) art. 45 ust. 2 pkt 4: wyznaczone w stosunku do pomników przyrody
zakazy nie dotyczą likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa
publicznego;
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2) art. 87a ust. 2 pkt 3: prace w obrębie korony drzewa nie mogą
prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30 % korony,
która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają
na celu wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki
drzewa;
podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne.
Przewodnicząca Rady
Katarzyna Sarnowska
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