
Projekt

z dnia  2 stycznia 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody ożywionej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 506, zm. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614, zm. poz. 2244, poz. 2340; z 2019r. poz. 1696, poz. 1815), po 
uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu - Rada Miejska w Lewinie Brzeskim 
uchwala, co następuje:

§ 1. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, znosi się formę ochrony 
przyrody z drzewa gatunku Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) o obwodzie pnia 318 cm, rosnącego na 
działce nr 460/1 ark.m. 3 obręb Łosiów, na skraju boiska sportowego w odległości około 50m od „Góry 
Miłości” w Łosiowie, ustanowionego pomnikiem przyrody uchwałą nr XVII/149/2004 Rady Miejskiej 
w Lewinie Brzeskim z dnia 03 września 2004 roku w sprawie uznania za pomnik przyrody ożywionej; 
wpisanego w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody, prowadzonego przez Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska, pod kodem PL.ZIPOP.1393.PP.1601043.437, pozbawiając go statusu pomnika przyrody. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego. 

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

Opracował:
Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Środowiska

Przedkłada:
Burmistrz Lewina Brzeskiego
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Uzasadnienie
Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia

2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614, 2244, 2340), zgodnie z którym zniesienia formy
ochrony przyrody dokonuje rada gminy w drodze uchwały. Projekt wymaga uzgodnienia z właściwym
regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
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 – Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) o obwodzie pnia 318 cm ustanowiony został

Uchwałą Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim Nr XVII/149/2004 z dnia 03.09.2004 r. w sprawie uznania za
pomniki przyrody ożywionej.
Drzewo przewidziane do usunięcia znajduje się na terenie będącym własnością Gminy Lewin Brzeski

(działka oznaczona nr 460/1 ark.m. 3 obręb Łosiów – działka powstała z podziału działki nr 460).
Na podstawie opracowanej opinii dendrologicznej stwierdzono, że stan zdrowotny drzewa jest zły. Drzewo

zostało posadzone ponad 140 lat temu, daleko od drogi i obecnie znajduje się blisko nawierzchni utwardzonej.
Budowa parkingu niezbędnego dla mieszkańców, spowodowała że zmniejszyła się dostępność wody opadowej
o ok. 1/5 dla systemu korzeniowego, a także do oddychania.
Inwentaryzowane drzewo znajduje się w stadium starości, tj. dla lip wieku powyżej 120 lat. Drzewo posiada

posusz gruby, średni i drobny, a także złamane i przycięte konary. Duże przestrzenie w koronie drzewa zajmuje
jemioła. Od strony boiska widoczne mocno zaschnięte konary w ilości 2/3 części tej strony drzewa oraz
nieulistnione gałęzie. Stan zdrowotny drzewa jest niezadawalający. Drzewo posiada znaczne spróchnienia
drewna i osłabioną konstrukcję. Osłabione konary łatwo ulegały złamaniom przez wiatr, co w efekcie
doprowadziło do deformacji korony drzewa.
Ponadto drzewo rośnie w bezpośrednim sąsiedztwie parkingu i istnieje duże prawdopodobieństwo upadku

gałęzi lub konarów, a także upadku drzewa, wiąże się to z dużym zagrożeniem bezpieczeństwa dla
mieszkańców korzystających z boiska sportowego oraz przyległego parkingu (szczególnie w związku
z możliwymi do przewidzenia zjawiskami atmosferycznymi).
Aktualnie korona drzewa jest o 40% mniejsza niż w 2004 r. i zanosi się na dalsze jej pomniejszenie. Drzewo

z dużą ilością suchych konarów i opanowane przez jemiołę, trudno jest utrzymać w atrakcyjnej formie, jego
wartość przyrodnicza radykalnie spadła. Oddziaływanie na psychikę i wrażenia przy kontakcie z drzewem są
obojętne bądź ujemne.
Biorąc pod uwagę powyższe, w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz uzyskania zezwolenia

na usunięcie lipy, podjęcie przez Radę Miejską w Lewinie Brzeskim uchwały w sprawie zniesienia formy
ochrony przyrody z ww. drzewa jest uzasadnione.
Projekt niniejszej uchwały został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu.
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