
UCHWAŁA NR XXXVI/283/2013
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie zniesienia formy ochrony obiektu przyrody żywej ustanowionej jako pomniki przyrody.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z roku 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z roku 2009 Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), Rada Miejska w Żarowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Znosi się formę ochrony ustanowionej jako pomnik przyrody, na następującym obiekcie przyrody żywej: 

- aleja lipowa w Siedlimowicach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie

Tadeusz Pudlik
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Uzasadnienie

Rozporządzeniem Nr 15 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2006 r. (D. U. W.D. Nr 253 z dnia 4 grudnia
2006 r.) ustanowiona została forma ochrony obiektu przyrody ożywionej – alei lipowej w Siedlimowicach, jako
pomnik przyrody. Dyrektor Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego, jako właściciel drogi na terenie której rośnie
przedmiotowa aleja, wystąpił
z wnioskiem do Burmistrza Miasta Żarów o zniesienie ustanowionej na alei formy ochrony przyrody. Wniosek
uzasadniony został złym lub bardzo złym stanem zdrowotnym drzew, które będąc narażone na ciągłe oddziaływanie
niekorzystnych czynników utraciły swoją przyrodniczą
i estetyczną wartość. Jednocześnie stały się one poważnym zagrożeniem dla użytkowników ruchu drogowego.
W trakcie oględzin przedmiotowej alei stwierdzono zasadność złożonego wniosku. Przedmiotowa aleja w obecnej
postaci uległa znacznemu zniszczeniu. Z rosnących na niej pierwotnie 56 sztuk drzew pozostało 20. Istniejące
20 drzew w wyniku znacznej degradacji utraciło swoje wartości zarówno przyrodnicze, jak też artystyczne
i naukowe. Podczas oględzin w terenie przy współudziale przedstawiciela Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska we Wrocławiu stwierdzono kwalifikowanie się do usunięcia kolejnych 14 drzew. Fakt ten, jak również
zakłócenie ciągłości szpalerów drzew i określonego rytmu ich nasadzeń poprzez systematyczne usuwanie
zniszczonych drzew, spowodował utratę przez aleję jako całość, swoich walorów przyrodniczych. Należy zatem
uznać za zasadne, zgodnie z art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zniesienie
ustanowionej na alei formy ochrony przyrody wskutek utraty przez nią wartości przyrodniczych ze względu na
które ustanowiono formę ochrony przyrody, oraz z powodu zagrożenia jakie powodują istniejące drzewa dla
użytkowników ruchu.

Projekt uchwały uzgodniony został z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Sporządził:

Piotr Weiland

Kierownik Referatu Inwestycji i Dróg.
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