
Uchwała Nr VI/50/2011 
Rady Miejskiej w  Pyzdrach 

z dnia 30 czerwca 2011 r.  
 

 sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody. 

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),  art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2009 r. nr 151 poz.1220 z późniejszymi 

zmianami) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu 

 

§ 1. 

 

Ze względu na utratę wartości przyrodniczej i zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego znosi się 

ochronę następujących pomników przyrody na terenie Miasta Pyzdry: 

 

1. lipa drobnolistna – 1 szt. o obwodzie pnia wynoszącym 653 cm, wysokość około 32 m. 

rosnącego w mieście Pyzdry na działce nr 1622/4 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 
 
 
 
 

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Pyzdrach 
/-/ Elżbieta Kłossowska  

 
 
 



 
U Z A S A D N I E N I E 

 

do Uchwały Nr VI/50/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 czerwca 2011 r. 
w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody. 

 
 

 
Zgodnie z art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2009 

r. Nr 151, poz. 1220) zniesienie formy ochrony 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. Zniesienia formy ochrony dokonuje Rada Miejska w drodze uchwały w oparciu o 

uzgodnienia właściwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 

 

Drzewo – lipa drobnolistna, zostało uszkodzone przez wiatr. Wyłamał się jeden z głównych 

konarów. Ze względu na to, że drzewo rośnie na skarpie, zmieniła się statyka drzewa. Stan 

zdrowotny i techniczny drzew stwarza zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia. W odniesieniu do 

ww. drzewa zniesienie ochrony pomnikowej jest uzasadnione, ponieważ straciło ono swoje walory 

jako pomnik przyrody, jednak należy podejmować niezbędne zabiegi leczniczo – pielęgnacyjne  

w celu przedłużenia żywotności drzewa.  

 

 

 

Burmistrz Pyzdr 

/-/ Krzysztof Strużyński  


