
UCHWAŁA NR XXX/355/17
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

z dnia 17 marca 2017 r.

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. 
poz. 446, poz. 1579) oraz art. 44 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. 
z 2016r. poz. 2134, poz. 2249, poz. 2260), Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:

§ 1. 1.  Znosi się formę ochrony przyrody drzewa z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodach 
pni: 400 cm, 285 cm i 226 cm, znajdującego się na działce nr 38/1 (ark. m. 3, obręb Centrum) przy ul. Krakusa 
w Brzegu, uznanego za pomnik przyrody i ujętego w załączniku nr 1 do Uchwały nr XLIII/299/98 Rady 
Miejskiej w Brzegu z dnia 29 stycznia 1998 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody.

2. Zniesienie formy ochrony przyrody następuje z powodu utraty wartości przyrodniczych ze względu, na 
które ustanowiono pomnik przyrody, o którym mowa w ust. 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.

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

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Brzegu

Barbara Mrowiec
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Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody.

Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2016r.
poz. 2134, poz. 2249, poz. 2260) zniesienie formy ochrony przyrody dokonuje rada gminy w drodze
uchwały.

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.

Pomnik przyrody - dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodach pni 400 cm, 285 cm i 226 cm został
objęty ochroną na podstawie Uchwały Nr XLIII/299/98 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 29 stycznia 1998 r.

W dniu 23 września 2016 r. Rada Miejska Brzegu Uchwałą Nr XXIV/255/16 uzgodniła zakres prac
wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących ww. pomnika przyrody.

Drzewo, którego dotyczy projekt Uchwały Rady Miejskiej Brzegu było drzewem 3-pniowym
o obwodach pni odpowiednio 400 cm, 285 cm i 226 cm oraz wysokości 22 m i średnicy korony 26 m,
rosnącym na skarpie rzeki Odry w bezpośrednim sąsiedztwie Mostu Piastowskiego przy ul. Krakusa i ul.
Nadbrzeżnej w Brzegu.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/255/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 23 września 2016 r. podjęto działania
mające na celu dokonanie wyboru wykonawcy prac pielęgnacyjnych i zabezpieczających, który spełniałby
warunki określone ww. uchwałą. Na podstawie opracowanej ekspertyzy dendrologicznej podjęto działania
zmierzające do zachowania pomnika przyrody.

Pień o obwodzie 400 cm w wyniku silnych i porywistych wiatrów, które miały miejsce w dniu
11 grudnia 2016 roku uległ wywróceniu. Pozostały pień o obwodzie 285 cm jest wychylony w kierunku ul.
Nadbrzeżnej, a pień o obwodzie 226 cm jest wychylony w kierunku mostu.

Powalenie pnia drzewa wynikało ze znacznego stopnia degradacji systemu korzeniowego
spowodowanego przez grzyb z gatunku błyskoporek płaczący, którego wielkość, na etapie wykonywania
ekspertyzy, nie mogła być stwierdzona. Stopień degradacji systemu korzeniowego został stwierdzony
dopiero po odsłonięciu karpy i bryły korzeniowej spowodowanym wywrotem jednego pnia.

W związku z powaleniem największego pnia drzewa, ww. pomnik przyrody utracił wartość przyrodniczą
ze względu, na którą został ustanowiony. Dodatkowo pozostałe pnie stanowią zagrożenie powaleniem
z uwagi na rozerwanie karpy korzeniowej i zachwianie statyki pozostałych pni drzewa.

Biorąc pod uwagę powyższe, wobec utraty wartości przyrodniczej dębu szypułkowego oraz w celu
zapewnienia bezpieczeństwa oraz wobec konieczności uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa, podjęcie
przez Radę Miejską Brzegu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za
pomnik przyrody jest uzasadnione.

Projekt niniejszej uchwały, został przesłany zgodnie z art. 44 ust. 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r. poz. 2134, poz. 2249, poz. 2260) do uzgodnienia Regionalnemu
Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Opolu.

Postanowieniem z dnia 27 stycznia 2017 roku (pismo nr WPN.623.1.2017.AP) Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Opolu dokonał uzgodnienia projektu niniejszej uchwały.
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