
Uchwala Nr LIII1223/2017 

Rady Miasta Rzeszowa 


z dnia 12 grudnia 2017 roku 


w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 L 0 samorz'),dzie gminnym (Dz. U. z 2017 L poz. 1875) oraz art. 44 ust. 3, 
ust. 3a, ust. 3b, ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 L 0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 L, 

poz. 2134 z poin. zm.) w uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Oehrony Srodowiska 
w Rzeszowie 

Rada Miasta Rzeszowa 
uehwala, co nastypuje: 

§ 1 

1. 	 Pozbawia siy statusu pomnika przyrody ustanowionego dla drzewa Lipa drobnolistna (TWa 
cordata) 0 obw. 386 em rosn'),eego na dzialce nr 259 w obrybie nr 207 polozonej w pasie 
drogowym ul. Sienkiewieza w Rzeszowie. 

2. 	 Pozbawienie statusu pomnika przyrody 0 ktorym mowa w ust. 1, nastypuje z uwagi na 
bezpowrotn'), utraty wartosci przyrodniczyeh oraz koniecznosc zapewnienia bezpieczenstwa 
powszechnego. 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza siy Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

§3 

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzydowym 
Wojewodztwa Podkarpaekiego. 

Przewodnicz'),cy Rady Miasta Rzeszowa 

~k 
Andrze~ Dec 



UZASADNIENIE 


Zgodnie z art. 44 ust. 4 ustawy 0 oehronie przyrody, zniesienie formy oehrony przyrody, 
drzew uznanyeh za pomniki przyrody, nastypuje miydzy innymi w razie utraty wartosei 
przyrodniezyeh i krajobrazowyeh, ze wzglydu na kt6re zostal powolany lub ze wzglydu na 
zapewnienie bezpieezenstwa powszeehnego. Na moey art. 44 ust. 3 i ust. 3a, ust. 3b ww. ustawy 
zniesienia formy oehrony przyrody, dokonuje rada gminy w drodze uehwaly w oparelU 
o uzgodnienie wlaseiwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska. 

Pomnik przyrody Lipa drobnolistna zostal ustanowiony na moey deeyzji SGW-V-7140-27/82 
z dnia 31 lipea 1982 roku w sprawie uznania za pomnik przyrody. 

Lipa drobnolistna (TWa cordata) 0 obwodzie pnia 389 em i wysokosei 18,3 m rosnie w pasie 
drogowym ul. Sienkiewieza bezposrednio przy eiqgu pieszym 1,9 m od chodnika (od E); 3,5 m 
od ulicy (od W); 13,9 m od bloku (od E); korona 6,8 ni od bloku (od E), 1,6 m od kapliezki (od 
S) oraz 60 em od ogrodzenia kapliezki (od S). Pien drzewa rozwidla siy na wysokosci 3,5 m na 
2 pnie (wschodni i zaehodni). Pien wsehodni poehylony jest do 2 m na wsch6d; na pniu znajduje 
siy budka lygowa oraz rana poprzeczna 0 wymiarach 20x20 em. Od S na pniu wschodnim 
znajduje siy rana od 2,5 m do 4,5 m wysokosei po oderwanym konarze. U podstawy pnia od S 
znajduje siy ubytek wglybny 0 wymiaraeh 12x35em i 50 em glybokosei . Na pniu od W znajduje 
siy ubytek kominowy na wysokosci 2,6 m 0 wymiarach 50x70 cm. Od S pod okapem korony 
drzewa znajduje siy kapliezka. Ze wzglydu na zly stan zdrowotny drzewo stanowi zagrozenie 
bezpieezenstwa dla uezestnik6w ruehu drogowego i pieszego, szczeg61nie podezas 
niesprzyjajqcyeh warunk6w atmosferyeznyeh. Nalezy nadmienic, ze przedmiotowe drzewo 
stanowi grupowy pomnik przyrody zlozony z 2 sztuk drzew. Zniesienie oehrony prawnej ww. 
drzewa spowoduje, ze ochrona ustawowa bydzie odnosila siy do pozostalej 1 sztuki drzewa 
(lipa drobnolistna). Ponadto na potrzeby zniesienia ochrony prawnej zostala wykonana 
ekspertyza dendrologiezna wykonana przez Pracowniy Ekspertyz Srodowiskowyeh 
i Przyrodniezyeh "Prohabitat" z Krakowa, zlecona przez Zarzqd Zieleni Miejskiej 
w Rzeszowie. 


