UCHWAŁA NR IX/89/2011
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie zniesienia pomnika przyrody w części dotyczącej 2 egzemplarzy lip
drobnolistnych i 11 egzemplarzy lip europejskich.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, 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 r., Nr 80, poz. 717; Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r., 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 r., Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134,
poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281) oraz art. 44 ust. 4 i art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220;
Nr 157, poz. 1241; Nr 215, poz. 1664; z 2010 r., Nr 76, poz. 489; Nr 119, poz. 804; z 2011 r.,
Nr 34, poz. 170; Nr 94, poz. 549; Nr 208, poz. 1241; Nr 224, poz. 1337) Rada Gminy Lubrza
uchwala, co następuje:

§ 1. Znosi się część pomnika przyrody tj 2 egzemplarzy lip drobnolistnych i 11 egzemplarzy
lip europejskich, rosnących przy drodze wojewódzkiej nr 414 na odcinku Lubrza –
Dobroszewice celem zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

§ 2. Po usunięciu 13 okazów zagrażających bezpieczeństwu publicznemu w skład
przedmiotowej alei wchodzić będzie 315 drzew.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.
PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Lubrza
Elżbieta Szwadowsk

UZASADNIENIE
Do projektu uchwały Rady Gminy Lubrza w sprawie zniesienia pomnika przyrody w
części dotyczącej 2 egzemplarzy lip drobnolistnych i 11 egzemplarzy lip europejskich.
Działając zgodnie z Art. 44 ust.1,3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1220) zniesienie pomnika przyrody z 13 drzew rosnących w pasie
drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku pomiędzy miejscowościami Dobroszewice – Lubrza
podyktowana jest zgodnie z art. 44 ust. 4 w/w ustawy utratą wartości przyrodniczej tych
drzew i zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego w ruchu drogowym. Drzewa są w złym i
krytycznym stanie zdrowotnym. Rosną w bliskiej odległości od krawędzi jezdni a spadające
gałęzie i konary stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Drzewa które
utraciły wartość przyrodniczą są w 90% suche, posiadają nieliczne suche gałęzie i konary
mają ubytki ok. 2/3/masy pnia, są pochylone i nie ma możliwości poprawienia statyki tych
drzew. W większości drzewa są praktycznie bez korony.
Zgodnie z Inwentaryzacją drzewostanu wraz opinią dendrologiczną drzewo nr:
- 69 posiada od strony jezdni ubytek po odłamanej odnodze. Brak 2/3 masy pnia, brak
możliwości poprawienia statyki drzewa, grozi powaleniem – drzewo do usunięcia
- 183 egzemplarz słaby, zamierający, w 90% suchy korona z odrostów, na całej długości pnia
rana powierzchniowa pnia + zgorzel kory o szer. 10 cm.- drzewo do usunięcia
- 188 w 90% sucha, słaba zamierająca korona z odrostów, egzemplarz nie przyszłościowy drzewo do usunięcia.
- 191 w 90% suchy nie przyszłościowy - drzewo do usunięcia.
- 196 w 90% suchy, słaby, zamierający, nie przyszłościowy - drzewo do usunięcia.
-204 Do wysokości 6 m. rana powierzchniowa + zgorzel kory szerokości 1m, do
rozwidlenia pęknięcie pnia szerokości 2m, grozi rozłamaniem- do usunięcia
- 207 w 90% sucha egzemplarz nie przyszłościowy, korona z 1 konarem, do usunięcia
-213 w 90% sucha egzemplarz nie przyszłościowy, korona z 1 konarem, do usunięcia
- 227 w 90% sucha, słaba, zamierająca, owocniki huby, do usunięcia
- 256 egzemplarz suchy, zagrzybiony, do usunięcia
- 268 po silnych cięciach, szczytowe partie korony suche, korona z bocznych odrostów,
egzemplarz słaby, zamierający do usunięcia
- 287 po silnych cięciach, brak korony, egzemplarz zamierający, nie przyszłościowy do
usunięcia
- 300 na całej długości pnia rana powierzchniowa pnia z martwicą, na 2/3 obwodu pnia
zgorzel kory, brak korony, egzemplarz zamierający, nie przyszłościowy do usunięcia.

