
Projekt

z dnia  21 sierpnia 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie zniesienia ochrony pomników przyrody 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2001 r. nr 142 poz. 1591 oraz z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 
poz. 1806, z 2003 roku nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568, z 2004r. nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203, nr 167 poz. 
1759, z 2005 r. nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457, z 2006 r. nr 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337, z 2007 r. nr 48 poz. 
327, nr 138 poz. 974, nr 173 poz. 1218, z 2008 r. nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458, z 2009 r. nr 52 poz. 420, nr 
157 poz. 1241, z 2010 r. nr 28 poz. 142 i 146, nr 40 poz. 230, nr 106 poz. 675, z 2011 roku nr 21 poz. 113, nr 117 
poz. 679, nr 134 poz. 777) oraz art. 6 ust. 1 pkt 6, art. 40 ust. 1, art. 45 ust 1 i ust 2 w powiązaniu z art. 44 ust. 3, 3a 
i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. nr 151, poz. 1220 z 2009 r. oraz 
z 2009 roku M.P. nr 69 poz. 894, Dz. U. nr 157 poz. 1241, nr 215 poz. 1664, z roku 2010 M. P. nr 76 poz. 954, Dz. 
U. nr 76 poz. 489, nr 119 nr 804, z roku 2011 nr 34 poz. 170, nr 94 poz. 549, nr 208 poz. 1241, nr 224 poz. 1337), 
po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi (sygn. WST-PT.623.9.2012.MM) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Znosi się ochronę prawną w stosunku do niżej wymienionego drzewa wpisanego do rejestru pomników 
przyrody: 

1) klonu srebrzystego o obwodzie pnia 358 cm rosnącego w Piotrkowie Trybunalskim, w Parku Belzackim 
(działka nr ewid. 192/1 obręb 29, której właścicielem jest Gmina Miasto Piotrków Trybunalski), wpisanego do 
rejestru pomników przyrody na podstawie Zarządzenia nr 45/87 Wojewody Piotrkowskiego z dnia 15 grudnia 
1987r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dziennik Urzędowy Województwa Piotrkowskiego z 1987r. 
Nr 17, poz. 177). 

§ 2. Zniesienie pomnika przyrody, o którym mowa w §1, następuje z uwagi na utratę wartości przyrodniczych 
oraz w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 
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Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zniesienia ochrony pomnika przyrody 

Drzewo gatunek klon srebrzysty zostało wpisane do rejestru jako pomnik przyrody na podstawie Zarządzenia 
nr 45/87 Wojewody Piotrkowskiego z dnia 15 grudnia 1987r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dziennik 
Urzędowy Województwa Piotrkowskiego z 1987r. Nr 17, poz. 177). 

W dniu 4 sierpnia 2012r. drzewo gat. klon srebrzysty o obwodzie pnia 358 cm uległo rozłamaniu. Odłamana 
część drzewa leży na trawniku oraz alejce w Parku Belzackim. Pień pozostałej części drzewa jest w środku 
wypróchniały. Drzewo w obecnym stanie zagraża bezpieczeństwu ludzi i mienia, ponieważ w każdej chwili 
może ulec dalszemu złamaniu. 

Mając na uwadze powyższe okoliczności rozsądnym rozwiązaniem jest zdjęcie ochrony prawnej z drzewa 
gatunek klon srebrzysty z uwagi na realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

Obecnie podstawę prawną do zniesienia przez radę gminy formy ochrony, jaką są pomniki przyrody stanowi 
art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r.  nr  151, 
poz. 1220 z późn. zm.). 

Realizacja niniejszej uchwały nie pociągnie za sobą skutków finansowych. 

Strona 1Id: 837E873F-C7E9-461F-974E-12C984EE0C07. Projekt
—————————————————————————————————————————————————————————




