UCHWAŁA NR XXXIII/382/2013
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 29 paździenika 2013r.
w sprawie zniesienia pomnika przyrody.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.,
poz.594, oraz poz.645) oraz art.44 ust.3, ust.3a i ust.4 ustawy z dnia16 kwietnia 2004r.o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2013r., poz.627,poz.628 oraz poz.842), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
w Szczecinie, uchwala się, co następuje:
§ 1. Znosi się formę ochrony przyrody „pomnik przyrody” z drzewa z gatunku topola czarna rosnącego na
terenie nieruchomości oznaczonej numerem 367/1 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Stargard
Szczeciński, który został objęty tą formą ochrony na mocy Zarządzenia Wojewody Szczecińskiego Nr 17/86 z dnia
10 czerwca 1986 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego Nr 6, poz.148, z 1987r.
Nr 17, poz.200, z 1988r. Nr 15, poz.162 oraz z 1989r. Nr 17, poz.200), utrzymanego w mocy rozporządzeniem Nr
2/99 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 marca 1999r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego
wydanych przez Wojewodę Gorzowskiego, Wojewodę Koszalińskiego, Wojewodę Pilskiego, Wojewodę
Słupskiego oraz Wojewodę Szczecińskiego obowiązujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 7, poz.71, z 2003r. Nr 64, poz.1143 oraz z 2005r. Nr 98, poz.1995).
§ 2. Zniesienie ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody, o którym mowa w § 1 następuje z uwagi na
utratę jego wartości przyrodniczych, dla których został uznany za pomnik przyrody i stwarzane zagrożenie
bezpieczeństwa powszechnego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard Szczeciński.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.

UZASADNIENIE
Zniesienie formy ochrony przyrody ”pomnik przyrody” z drzewa z gatunku topola czarna
wymienionego w niniejszej uchwale, następuje ze względu na utratę jego wartości przyrodniczych oraz
stwarzane zagrożenie bezpieczeństwa powszechnego.
W dniu 7 października 2013r.nastapilo odłamanie dużego konaru z drzewa, który spadł na chodnik
dla pieszych i zablokował przejazd ulica Sportową. Aktualnie kondycja drzewa jest bardzo słaba. Korona
drzewa jest zdegradowana. Pień przewodnik uległ wyłamaniu. Pozostałe konary w każdej chwili mogą
ulec złamaniu ze względu na ich zaawansowaną próchnicę.
Wymienione w przedmiotowej uchwale drzewo zostało uznane za pomnik przyrody na podstawie
Zarządzenia Wojewody Szczecińskiego Nr 17/86 z dnia 10 czerwca 1986r. w sprawie uznania za pomniki
przyrody (Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego Nr 6,poz.148), utrzymanego
w mocy rozporządzeniem Nr 2/99 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 marca 1999r.
w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przez Wojewodę Gorzowskiego, Wojewodę
Koszalińskiego,
Wojewodę
Pilskiego,
Wojewodę
Słupskiego
oraz
Wojewodę
Szczecińskiego obowiązujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego (Dz. Urz.
Woj. Zachodniopomorskiego Nr 7, poz.71, z 2003r. Nr 64, poz.1143 oraz z 2005r. Nr 98, poz.1995).
Projekt niniejszej uchwały uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w
Szczecinie.

