UCHWAŁA NR 103/IX/15
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA
z dnia 31 lipca 2015 r.
w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r.,
poz.594 z późn.zm.), w związku z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.
Dz.U. z 2013 r., poz. 627 z późn.zm.) Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Znosi się ochronę z pomnika przyrody, znajdującego się na terenie Gminy Węgliniec:
- Buk pospolity (Fagus sylvatica) - o obwodzie 538cm, rosnący na działce nr 873 w miejscowości Ruszów, na
poboczu drogi, ok.50 m od tablicy miejscowości, po prawej stronie (wjazd z kierunku Lubania) naprzeciw
budynków nr 2 i 3 przy ul. Zgorzeleckiej.
2. Zniesienie ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody, o którym mowa w ust. 1, następuje ze względu
na utratę wartości przyrodniczych drzewa oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Waldemar Błauciak

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.
627 z późn.zm.) 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. Zniesienia formy ochrony dokonuje rada gminy w drodze uchwały,
której projekt wymaga uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Aktem tworzącym
formy ochrony przyrody było Rozporządzenie nr 19/94 Wojewody Jeleniogórskiego z dnia 13 maja 1994 r.
w sprawie uznania za pomniki przyrody obiektów znajdujących się na terenie województwa jeleniogórskiego
(Dz. Urz. Woj. Jel. Nr 21, poz. 115 z dnia 25 maja 1994 r.).
Pierwsze oględziny drzewa określonego w § 1 ust. 1 uchwały zostały przeprowadzone w październiku 2014 r.,
a kolejne w maju 2015 r. Od kilku lat następuje proces zamierania drzewa. W koronie występuje coraz większa
ilość posuszu, występują również obumarłe w całości przewodniki oraz suche konary wiszące nad jezdnią.
W październiku 2014 r., podczas silnych wiatrów doszło do obłamania kilku suchych konarów, które spadły na
drogę nr 296. W kwietniu 2015 r., podczas huraganu Niklas doszło do odłamania jednego przewodnika. Na pniu
i odłamanym przewodniku widoczna jest zaawansowana i postępująca zgnilizna drewna. Na pniu w części
odziomkowej widoczne są zabitki z martwicą - prawdopodobnie tędy nastąpiło pierwotne zakażenie pnia
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zgnilizną. Proces zamierania drzewa będzie prawdopodobnie następował teraz coraz szybciej, gdyż ilość tkanek
mogących przewodzić związki pokarmowe ulega ciągłemu zmniejszeniu, a rozwój zgnilizny jest coraz większy.
Drzewo stanowi zagrożenie dla ludzi i mienia. W obrębie drzewa nie stwierdzono gatunków chronionych
grzybów, roślin ani zwierząt.
Zgodnie z art. 44 ust. 3a ww. ustawy, projekt uchwały został uzgodniony pismem nr WPN.623.19.2015.GK z dnia
22 czerwca 2015 r. z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Mając powyższe na uwadze
spełnione zostały przesłanki prawne do podjęcia uchwały.
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