druk nr

projekt Prezydenta Miasta Krakowa

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody pomników przyrody na terenie miasta Krakowa
Na podstawie art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1098), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska w Krakowie, uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Znosi się formę ochrony przyrody ustanowienie pomnikiem przyrody dla drzew
określonych wraz z lokalizacją w załączniku do uchwały.
2. Zniesienie formy ochrony przyrody, o którym mowa w § 1, następuje z uwagi na utratę
wartości przyrodniczych i krajobrazowych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U.
z 2021 poz. 1098) zniesienie formy ochrony przyrody, takiej jak pomnik przyrody, następuje
z uwagi na utratę wartości przyrodniczych i krajobrazowych, ze względu, na które
ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w razie konieczności zapewnienia bezpieczeństwa
powszechnego lub poważnego uszkodzenia drzew uznanych za pomniki przyrody. Na mocy
art. 44 ust 3 ww. ustawy zniesienia formy ochrony przyrody, o której mowa w ust. 1,
dokonuje rada gminy w drodze uchwały.
Objęte uchwałą pomniki przyrody uległy całkowitemu zniszczeniu. Pień jesionu
wyniosłego rosnącego przy Al. J. Waszyngtona (ustanowionego Uchwałą XXXIII/272/03
Rady Miasta Krakowa z dn. 03.12.2003r. -Dz. Urz. Woj. Małop. z 2004 r. Nr 6, poz. 73) uległ
złamaniu u podstawy pnia podczas nocnej nawałnicy, co zostało udokumentowane notatkami
służbowymi oraz zdjęciami z terenu. Natomiast wiąz szypułkowy rosnący przy ul. Bałuckiego
(ustanowionego Rozporządzeniem Nr 31 Wojewody Krakowskiego z dn. 16.11.1998r.-Dz. U.
Woj. Krak. Nr 28, poz. 238) został usunięty na podstawie decyzji na usunięcie drzewa, znak
WS-05.6131.1.2081.2015.JW z dnia 17.11.2015r, w której jako uzasadnienie został podany
argument, iż drzewo jest obumarłe.
Podjęcie uchwały nie wywoła skutków finansowych dla Miasta Krakowa.
Mając powyższe na względzie przedłożenie Radzie Miasta Krakowa projektu uchwały
jest uzasadnione.

