
UCHWAŁA NR 76/IX/2015
RADY GMINY IRZĄDZE

z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 1515), oraz art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (j.t. 
Dz. U. 2015r., poz. 1651), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach, Rada 
Gminy w Irządzach uchwala, co następuje:

§ 1. Znosi się status pomnika przyrody jednego drzewa o gatunku Topola biała (Populus alba) –(pojedyncze 
drzewo), rosnącego na nieruchomości położonej w miejscowości Irządze działka nr 2/918 arkusz mapy 2 gmina 
Irządze. Forma ochrony przyrody ustanowiona została na podstawie Zarządzenia nr 42/86 Wojewody 
Częstochowskiego z dnia 12.12.1989r. w sprawie uznania za pomnik przyrody Rozporządzenie nr 4/96 z dnia 
06.02.1996r. Wojewody Częstochowskiego – Dz. U. nr 2/96 i w rejestrze zapisana pod nr 23/102.

§ 2. Zniesienie formy ochrony przyrody drzewa o którym mowa w § 1, następuje w związku z zagrożeniem 
bezpieczeństwa powszechnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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Uzasadnienie

Drzewo gatunku Topola biała o obwodzie pnia 610 cm rosnące na działce 2/918 ark. mapy 2 obręb Irządze
stanowiącej własność Parafii Rzymskokatolickiej w Irządzach.

Forma ochrony przyrody jako pomnik przyrody ustanowiona została na podstawie Zarządzenia nr 42/86
Wojewody Częstochowskiego z dnia 12.12.1989r. w sprawie uznania za pomnik przyrody Rozporządzenie nr
4/96 z dnia 06.02.1996r. Wojewody Częstochowskiego – Dz. U. nr 2/96 i w rejestrze zapisana pod nr 23/102.

Drzewo przewidziane do usunięcia rośnie na działce Parafii Irządze i stanowi bardzo duże zagrożenie dla
bezpieczeństwa powszechnego. Rośnie przy murze kościelnym wysoko na skarpie nad drogą powiatową nr
1783 S i jest w złym stanie zdrowotnym. Drzewo jest spróchniałe, pochylone, konary grube i bardzo kruche.
Łamiące się konary drzewa oraz jego stan zdrowotny stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia wszystkich osób
znajdujących się w pobliżu – zarówno gromadzących się wokół kościoła jak i dla ruchu kołowego i pieszego na
drodze powiatowej. W dniu 17 października 2015r. nastąpił złom jednego z głównych konarów, który spadł na
całą szerokość drogi powodując realne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Na zaistniałą okoliczność wykonano
opinię dendrologiczną zgodnie, z którą drzewo należy usunąć, aby zapobiec ewentualnej tragedii.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono, że należy podjąć czynności mające na celu likwidację zagrożenia.
Potrzebę przeprowadzenia ww. czynności uzasadnia zagrożenie dla życia i zdrowia.

Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 1651),
zniesienie formy ochrony przyrody dokonuje rada gminy w drodze uchwały. Jednocześnie przepis
art. 44 ust. 4 stanowi, iż 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.

Pilna konieczność wyeliminowania zagrożenia, z uwagi na zły stan zdrowotny drzewa oraz jego lokalizację
przemawia za jego usunięciem. Usunięcie drzewa będącego pomnikiem przyrody wymaga pozbawienia go tego
statusu przez Radę Gminy Irządze.

Projekt niniejszej uchwały został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
w Katowicach w dniu 12 listopada 2015r., znak: WPN.623.38.1.2015.MS, zgodnie z art. 44 ust. 3a ustawy
o ochronie przyrody.

W związku z powyższym przygotowano projekt uchwały, która znosi status pomnika przyrody jednego
drzewa gatunku topola biała, której podjęcie jest w pełni uzasadnione.
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