UCHWAŁA NR XLVII/321/2014
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie pomników przyrody
Na podstawie art.18, ust.2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z roku 2013,
poz.594, ze zmianami), w związku z art.44, ust.3, ust.3a, ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody (Dz.U. z roku 2013, poz.627, ze zmianami), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska we Wrocławiu, Rada Miejska Lądka-Zdroju uchwala:
§ 1. Ze względu na utratę wartości przyrodniczych oraz z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa
powszechnego:
1)

znosi się formę ochrony przyrody – pomnik przyrody – grupa drzew pomnikowych – Buk zwyczajny
Fagus sylvatica, składającą się z 3 drzew o obwodach pni (mierzonych na wysokości 130cm): 250cm, 353cm,
200cm - pozycja 12 obiektu w karcie ewidencyjnej Gminnego Rejestru Pomników Przyrody, Nr obiektu
grupowego 12-1, 12-2 i 12-3.

2)

zmienia się liczbę drzew w grupie drzew uznanych za pomnik przyrody – Aleja - Lipa drobnolistna Tilia
cordata, składającej się z 23 drzew, poprzez wykreślenie jednego drzewa gatunku Lipa drobnolistna Tilia
cordata o obwodzie pnia (mierzonego na wysokości 130cm): 235cm - pozycja 9 obiektu w karcie ewidencyjnej
Gminnego Rejestru Pomników Przyrody, Nr obiektu grupowego 9-18. Tym samym uznaje się, że „Aleja
Lipowa” składa się z 22 drzew.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni licząc od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Lądku-Zdroju
Janusz Sosna
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UZASADNIENIE
1. Przedmiotowe drzewa, zostały objęte ochroną jako Pomnik Przyrody. Zgodnie z rozporządzeniem Nr 11
WojewodyDolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 roku.
1) Grupa drzew – 5szt gatunku Buk pospolity, zgodnie z uchwałą Nr VI/29/11 Rady Miejskiej w
Lądku-Zdroju z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie pomnika przyrody (Dz.Woj.Dolno. z roku 2011,
Nr.56, poz.749) grupa drzew - 3 drzewa (według karty ewidencyjnej Inwentaryzacji Przyrodniczej
Województwa Dolnośląskiego ,Gminy Lądek Zdrój Nr.obiektu 12-Buk zwyczajny, powołano formę
ochrony przyrody - pomnik przyrody, grupa drzew pomnikowych).
2) Aleja drzew – 23 drzewa gatunku lipa drobnolistna (według karty ewidencyjnej Inwentaryzacji
Przyrodniczej Województwa Dolnośląskiego ,Gminy Lądek Zdrój Nr obiektu grupowego 9-18, powołano
formę ochrony przyrody – Aleja drzew
2. Obowiązujący stan prawny: Regulacje dotyczące powoływania i znoszenia form ochrony przyrody w
tym pomników przyrody zawarte są w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z
roku 2013, poz.627, ze zmianami). Zgodnie z art.44 ust.3 w/w ustawy zniesienie formy ochrony przyrody,
następuje w drodze uchwały rady gminy. Zgodnie z art.44 ust.3a, projekt uchwały został uzgodniony z
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Zgodnie z art.44 ust.4 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
3. Przesłanki określające zasadność zniesienia formy ochrony przyrody
1) grupa drzew pomnikowych:od sześciu lat prowadzony jest monitoring stanu drzew gatunku Buk zwyczajny
z grupy drzew pomnikowych, w roku 2011 zmniejszono ilość drzew z 5 na 3 (koniecznym było usunięcie 2
drzew z uwagi na zagrożeni jakie stwarzały dla bezpieczeństwa ludzi i mienia). Obserwacje z ostatniego
sezonu wegetacyjnego wskazały że korny drzew znacznie się przerzedziły (występuje defoliacja sięgająca
pow.60%), w obrębie bryły korzeniowej na powierzchni ziemi oraz przy nabiegach korzeniowych występują
liczne owocniki saprofitów grzybowych gatunku Flagowiec olbrzymi Meripilus giganteus, co wskazuje na
opanowanie drzewa przez grzyb, a co za tym idzie daleko posuniętą deprecjację drewna, w tym systemu
korzeniowego.Tak szybkie pogorszenie stanu zdrowotnego drzewa wskazuje na konieczność usunięcia buków.
Drzewa nie będą usunięte natychmiast, lecz w dalszym ciągu monitorowane w najbliższym sezonie
wegetacyjnym i dopiero w razie konieczności (stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla ludzi i mienia)
wycięte
2) Lipa drobnolistna – Aleja drzew składająca się z 23 drzew. Lipa o obwodzie pnia (mierzonegona wysokości
130cm): 235cm - pozycja 9 obiektu w karcie ewidencyjnej Gminnego Rejestru Pomników Przyrody, Nr
obiektu grupowego 9-18, posiada silne rynnowe wielostronne wypróchnienia przechodzące w kominowe,
drzewo utraciło statykę i może ulec złamaniu, tym samym należy uznać, że „Aleja Lipowa” składa się z 22
drzew
4. Po zniesieniu formy ochrony przyrody - grupy drzew pomnikowychgatunku Buk pospolity oraz zmianie
liczby drzew w Alei drzew pomnikowych gatunku Lipa drobnolistna, zostanie złożony wniosek do
WojewódzkiegoKonserwatora Zabytków o wydanie zezwolenia na usunięcie przedmiotowychdrzew
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1) Buki rosną na terenie nieruchomości oznaczonej geodezyjnym numerem 342 obręb Stary Zdrój w Lądku
Zdroju - w Parku Zdrojowym im. Jana Pawła II (wpisanym do rejestru zabytków z dniem 04.10.1977r. pod
numerem 678/WŁ) i zgodnie z art. 83, ust.2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,
zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje
wojewódzki konserwator zabytków. Po uzyskaniu zezwolenia drzewa będą mogły być wycięte. Z uwagi na
występowanie w obrębie grupy drzew pomnikowych stanowiska chronionego grzyba Flagowca
olbrzymiego Meripilus giganteus , prace związane z usunięciem drzew będą prowadzone w taki sposób aby
pozostawić 1,0m wysokości pniaki wraz z karpą korzeniową, umożliwiając tym samym dalszą egzystencję
Flagowca (zgodnie z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 12.02.2014 roku
– WPN.623.2.2014JS)
2) Lipa rośnie na terenie nieruchomości oznaczonej geodezyjnym numerem 50/2 obręb Stary Zdrój w Lądku
Zdroju, w pasie drogi powiatowej - w Parku 1000-lecia w Lądku-Zdroju (wpisanym do rejestru zabytków z
dniem 04.10.1977r. pod numerem 675/WŁ) i zgodnie z art. 83, ust.2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o ochronie przyrody, zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do
rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków. Zarząd Dróg Powiatowych wystąpił do
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zgodę na usunięcie przedmiotowej lipy i po jego uzyskaniu
drzewo będzie mogło być wycięte
Burmistrz Lądka-Zdroju
Kazimierz Szkudlarek
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