Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie zniesienia pomnika przyrody
Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r.
poz. 55, 471, 1378) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Pozbawia się statusu pomnika przyrody drzewo z gatunku tulipanowiec amerykański
Liriodendron tulipifera o obwodzie pnia 108 cm, zlokalizowane przy ul. Smoczej 46 w Szczecinie
(współrzędne GPS [5914206,60; 5473173,68]), stanowiące pomnik przyrody ustanowiony
Zarządzeniem nr 17/86 Wojewody Szczecińskiego z dnia 10 czerwca 1986 r. w sprawie uznania za
pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego nr 6 poz. 148 z dnia 12 czerwca 1986 r.),
utrzymanym w mocy poprzez Rozporządzenie Nr 2/99 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia
30 marca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 7 poz. 71 z dnia 31 marca 1999 r.);
2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody drzewa wymienionego w ust.1, następuje z uwagi na
utratę wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5075AE64-0C80-401B-B3A5-13038DECF6FC. Projekt

Strona 1

UZASADNIENIE

Podczas oględzin pomnika przyrody – tulipanowca amerykańskiego, znajdującego się na
terenie nieruchomości przy ul. Smoczej 46 w Szczecinie stwierdzono, że drzewo jest całkowicie
obumarłe.
Przedmiotowy tulipanowiec od wielu lat był w złym stanie zdrowotnym, a podjęte działania
mające na celu poprawę jego kondycji nie przyniosły rezultatów. Obecnie korona drzewa jest
szczątkowa, a rozległy ubytek kory w przyziemnej części pnia uwidacznia murszejące drewno. W
zwiazku z tym, że tulipanowiec znajduje się na terenie posesji prywatnej, a z uwagi na zły stan
zdrowotny oraz osłabienie wytrzymałości mechanicznej pnia, może stanowić zagrożenie dla
bezpieczeństwa budynku mieszkalnego, jego usunięcie jest zasadne.
W świetle przepisów art. 44 ust. 3 i 4 ustawy o ochronie przyrody zniesienie formy ochrony
przyrody, następuje w drodze uchwały rady gminy, w razie utraty wartości przyrodniczych i
krajobrazowych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
Stosownie do przepisów art. 44 ust. 3a ustawy o ochronie przyrody, projekt uchwały
uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie.
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