
Projekt

z dnia  13 listopada 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla pomników przyrody

Na podstawie art. 44 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 
627 ze zm.) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala co następuje: 

§ 1. W uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, znosi się formy ochrony 
przyrody dla pomników przyrody ustanowionych uchwałami Rady Miejskiej w Międzylesiu: 

- uchwałą Nr XII/3/95 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 27 września 2005 r.: 

a) żywotnik olbrzymi (thuja gigantea) o obwodzie pnia: 252 cm, znajdujący się na działce nr 323/8, obręb 
Międzylesie, 

b) lipa drobnolistna (tilia cordata) o obwodzie pnia: 546 cm, znajdująca się na działce nr 334/24, obręb 
Międzylesie.

- uchwała Nr V/19/2011 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 15 marca 2011 r.: 

a) wiąz górski (ulmus glabra) szt. 3 o obwodach pni: 483 cm, 335 cm, 330 cm, znajdujących się na działce nr 
273, obręb Kamieńczyk.

§ 2. Zniesienie formy przyrody nastąpiło w skutek utraty wartości przyrodniczych, ze względu na które 
ustanowiono formę ochrony przyrody. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.
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Uzasadnienie
Zdjęcie formy ochrony przyrody dla drzew nastąpiło w skutek uszkodzenia ich przez huragan, który nawiedził 
Gminę Międzylesie w dniu 8 lipca 2015 roku. Żywotnik został złamany w połowie swojej wysokości, natomiast 
lipa została rozłupana wzdłuż pnia, uszkadzając przy tym zespół figur barokowych, które znajdowały się 
w pobliżu. Drzewa – wiązy zostały wywrócone wraz z systemami korzeniowymi, co nieodwracalnie spowodowało 
ich degradację. Przedmiotowe drzewa utraciły zatem wartości przyrodnicze i krajobrazowe. Zachodzi zatem 
przesłanka zawarta w art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, jako zniesienie formy 
ochrony przyrody w razie utraty wartości krajobrazowych i przyrodniczych. Postanowieniem nr 
WPN.623.36.2015.GK z dnia 22 października 2015 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu 
uzgodnił przedłożony przez Burmistrza projekt uchwały, nie wnosząc uwag.
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