
Uchwala Nr LIV1126712018 

Rady Miasta Rzeszowa 


z dnia 23 stycznia 2018 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 r. 0 samorz~dzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 44 ust. 3, 
ust. 3a, ust. 3b, ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 2134 z poin. zm.), w uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska 
w Rzeszowie 

Rada Miasta Rzeszowa 
uchwala, co nastypuje: 

§ 1 

1. 	Pozbawia siy statusu pomnika przyrody ustanowionego dla drzewa Buk pospolity (Fagus 
sylvatica) "Stanislaw" rosn~cego na dzialce nr 357/38 w obrybie nr 226 polozonej przy 
ul. Milocinskiej w Rzeszowie. 

2. 	Pozbawienie statusu pomnika przyrody 0 ktorym mowa w ust. 1, nastypuje z uwagi na 
bezpowrotn~ utraty wartosci przyrodniczych oraz koniecznos6 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 Podkarpackiego. 

Przewodnicz~cy Rady Miasta Rzeszowa 

~~ec 
·Andrz~ Dec 



UZASADNIENIE 


Zgodnie z art. 44 ust. 4 ustawy 0 ochronie przyrody, zniesienie formy ochrony przyrody, 
drzew uznanych za pomniki przyrody, nastypuje miydzy innymi w razie utraty wartosci 
przyrodniczych i krajobrazowych, ze wzglydu na kt6re zostal powolany lub ze wzglydu na 
zapewnienie bezpieczenstwa powszechnego. Na mocy art. 44 ust. 3 i ust. 3a, ust. 3b ww. ustawy 
zniesienia formy ochrony przyrody, dokonuje rada gminy w drodze uchwaly w oparclU 
o uzgodnienie wlasciwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska. 

Pomnik przyrody Buk pospolity "Stanislaw" zostal ustanowiony na mocy Uchwaly 
Nr XVI02/07 Rady Miejskiej w Glogowie Malopolskim z dnia 27 wrzeSnia 2007 roku 
w sprawie ustanowienia pomnik6w przyrody. 

Buk pospolity (Fagus sylvaticaj "Stanislaw" 0 obwodzie pnia 412 cm i wysokosci 22 m rosnie 
na terenie parku przy ul. Milocinskiej w Rzeszowie. Drzewo rosnie w odleglosci 4,4m od Buka 
pospolitego "Karol" (pomnika przyrody). Od N na 4m, 5m i 7m wysokosci znajdujq siy 
zabliinione rany. Pien gl6wny rozwidla siy na wysokosci 6,4m na 2 pnie (p6lnocny 
i poludniowy). Na wysokosci 12m pnie stykajq siy ze sobq tworZqC zakorek. Od E na wysokosci 
4m znajduje siy pykniycie wzdluzne pnia. Drzewo posiada 13 nabieg6w korzeniowych. 
Od E w nabiegach korzeniowych znajduje siy rana 0 wymiarach lOx 1 Ocm i glybokosci 20cm. 
Korona jest asymetryczna od S ze wzglydu na sqsiedztwo Buka pospolitego " Karol " (pomnika 
przyrody). Od E pien drzewa porazony jest patogenem (grzyb). Od S w nabiegu korzeniowym 
znajduje siy rana 0 wymiarach 15x5cm i 30cm glybokosci. Od W od podstawy pnia do jego 
rozwidlenia znajduje siy rana (mursz) 0 wymiarach 600x60cm. Od W u podstawy pnia znajduje 
siy patogen (grzyb). Od W na wysokosci 10m znajdujq siy 2 rany 0 wymiarach 30x20cm 
i lOx 1 Ocm. Ze wzglydu na zly stan zdrowotny drzewo stanowi zagrozenie bezpieczenstwa, 
szczeg6lnie podczas niesprzyjajqcych warunk6w atmosferycznych. Ponadto na potrzeby 
zniesienia ochrony prawnej zostala wykonana ekspertyza dendrologiczna wykonana przez 
Pracowniy Ekspertyz Srodowiskowych i Przyrodniczych "Prohabitat" z Krakowa, zlecona 
przez Zarzqd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie. 


