
ZARZĄDZENIE NR 0050.128.2022
BURMISTRZA WYRZYSKA 

z dnia 2 sierpnia 2022 r.

w  sprawie  przeprowadzenia  konsultacji  w  przedmiocie  projektu  uchwały  Rady  Miejskiej
w  Wyrzysku  w  sprawie  zniesienia  formy  ochrony  przyrody  z  drzewa  wchodzącego
w skład alei – pomnika przyrody 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z  2022  r.,  poz.  559  ze  zm.)  w  związku  z art.  5  ust.  2  pkt.  3  ustawy  z  24  kwietnia  2003  r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) oraz § 6

uchwały Nr XLVI/406/2010 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie

określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z gminną

radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności

statutowej tych organizacji, zarządzenia nr 0050.156.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 6 września

2021 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Wyrzyska do składania woli w zakresie

zarządu mieniem Gminy Wyrzysk, Burmistrz Wyrzyska zarządza co następuje: 

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej

w  Wyrzysku  w  sprawie  zniesienia  formy  ochrony  przyrody  z  drzewa  wchodzącego

w skład alei – pomnika przyrody, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 3 sierpnia 2022 r. 

2. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 10 sierpnia 2022 r.

§  3.  Konsultacje  przeprowadzane  będą  w  formie  zamieszczenia  projektu  uchwały  Rady

Miejskiej  w  Wyrzysku  w  sprawie  zniesienia  formy  ochrony  przyrody  z  drzewa  wchodzącego

w  skład  alei  –  pomnika  przyrody,  który  stanowi  załącznik  do  niniejszego  zarządzenia

w  Biuletynie  Informacji  Publicznej,  na  stronie  internetowej  Gminy  Wyrzysk  www.wyrzysk.pl

oraz  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w  Wyrzysku,  w  celu  wyrażenia

przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r.

o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie,  pisemnej  opinii  w przedmiocie  projektu

uchwały. 

§ 4. Odpowiedzialnym za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest pracownik Urzędu

Miejskiego w Wyrzysku: podinspektor ds. rolnictwa i leśnictwa. 

§  5.  Zarządzenie  wchodzi  w życie  z  dniem wydania  i  podlega  zamieszczeniu  w Biuletynie

Informacji  Publicznej,  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego  w  Wyrzysku oraz  na  tablicy

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyrzysku. 

http://www.wyrzysk.pl/


Uzasadnienie 

do  zarządzenia  Nr  0050.128.2022  Burmistrza  Wyrzyska  z  dnia  2  sierpnia  2022  r.

w  sprawie  przeprowadzenia  konsultacji  w  przedmiocie  projektu  uchwały  Rady  Miejskiej

w  Wyrzysku   w  sprawie  zniesienia  formy  ochrony  przyrody  z  drzewa  wchodzącego

w skład alei – pomnika przyrody

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.

z 2022 r. poz. 1327  ze zm.) nałożyła w art. 5 ust. 5 na rady gmin obowiązek określania sposobu

konsultowania  z  radami  działalności  pożytku  publicznego  lub  organizacjami  pozarządowymi

lub podmiotami wymienionymi w art.  3 ust.  3 tej  ustawy projektów aktów prawa miejscowego

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Rada  Miejska  w  Wyrzysku  uchwałą  Nr  XLVI/406/10  z  dnia  28  września  2010  r.  określiła

szczegółowy  sposób  konsultowania  projektów  aktów  prawa  miejscowego  z  gminną  radą

działalności  pożytku  publicznego  lub  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami

działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności

statutowej tych organizacji. 

Zgodnie z § 6 uchwały Nr XLVI/406/10 z 28 września 2010 r., Burmistrz Wyrzyska w drodze

zarządzenia określa przedmiot konsultacji, termin konsultacji, formy konsultacji, sposób publikacji

informacji  o  przeprowadzeniu  konsultacji  oraz  inne  informacje,  o  ile  wymaga  tego  forma

konsultacji. 

W związku z powyższym wydanie zarządzenia jest uzasadnione. 



           Załącznik 

           do zarządzenia Nr 0050.128.2022

                                                                                                     Burmistrza Wyrzyska 

           z dnia 2 sierpnia 2022 r. 

PROJEKT
UCHWAŁA Nr ….

RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU
z dnia ……………..

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z  drzewa wchodzącego w skład alei

 – pomnika przyrody 

Na podstawie art.  7 ust.  1 pkt 1 i  art.  18 ust.  2 pkt.  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 1005 i poz. 1079) oraz art. 44 ust. 3, 3a

i  4  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  ochronie  przyrody  (Dz.  U.  z  2022  r.,  poz.  916)

w  uzgodnieniu  z  Regionalnym  Dyrektorem  Ochrony  Środowiska  w  Poznaniu,  Rada  Miejska

w Wyrzysku uchwala, co następuje:

§  1.1. Znosi  się  formę  ochrony  przyrody  z  1  szt.  drzewa  gatunek  lipa  drobnolistna

o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm – 262 cm, zlokalizowanego  w pasie drogowym,

drogi  gminnej  nr  G129418P  w  km  0+542(P),  na  odcinku  od  skrzyżowania  dróg  Polanowo-

Łobżenica  w  kierunku  Kosztowa  do  skrzyżowania  z  drogą  krajową  nr  10,  działka  oznaczona

numerem ewidencyjnym 59/4  obręb  Kosztowo stanowiącej  własność  Gminy  Wyrzysk. Drzewo

wchodzi w skład alei pomnikowej, która została ustanowiona jako pomnik przyrody Zarządzeniem

Nr 82 Wojewody Pilskiego z dnia 27.12.1984 r.

                   2. Mapa z zaznaczoną lokalizacją drzewa stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

   3.  Zniesienie  statusu  pomnika  ochrony  przyrody  z  drzewa,  o  którym  mowa

w ust. 1 następuje z uwagi na utratę wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono

formę ochrony przyrody oraz z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

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

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr …………..…...….... Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia ………...…….

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa wchodzącego w skład alei

 – pomnika przyrody 

Aleja  drzew z  gatunku  lipa  drobnolistna,  jesion  wyniosły  i  dąb  szypułkowy,  rosnących

po obydwu stronach drogi  gminnej  nr G129418P na odcinku od skrzyżowania dróg Polanowo-

Łobżenica w kierunku Kosztowa do skrzyżowania z drogą krajową nr 10, została ustanowiona jako

pomnik przyrody Zarządzeniem Nr 82 Wojewody Pilskiego z dnia 27.12.1984 r.

Drzewo  gat.  lipa  drobnolistna  o  obwodzie  pnia  mierzonego  na  wysokości  130  cm

- 262 cm uległo  złamaniu  podczas  silnego wiatru,  który wystąpił  w dnu 01.07.2022r.  W myśl

definicji  legalnej  wynikającej  z  art.  5  pkt  26d  ustawy z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  ochronie

przyrody   przedmiotowe drzewo stanowi złom. Drzewo należy uprzątnąć w celu wyeliminowania

niebezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego.

Lokalizacja  drzewa,  tj.  przy  ruchliwej  drodze  gminnej  nr  G129418P  nie  pozwala

na  jego bezpieczne  pozostawienie.  Posadowienie  drzewa i  jego stan  zdrowotny  stanowi  realne

zagrożenie  bezpieczeństwa  użytkowników  ruchu  drogowego,  stąd  istnieje  pilna  konieczność

jego usunięcia, dlatego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione i konieczne. 

Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy  o ochronie przyrody zniesienia formy  ochrony przyrody,

o której  mowa w ust.  1,  dokonuje rada gminy w drodze uchwały.  Stosownie do art.  44 ust.  4

ww. ustawy zniesienie formy ochrony przyrody, o której mowa w ust. 1, następuje w razie utraty

wartości  przyrodniczych  i  krajobrazowych,  ze  względu  na  które  ustanowiono  formę  ochrony

przyrody,  lub  w  razie  konieczności  realizacji  inwestycji  celu  publicznego  w  przypadku  braku

rozwiązań  alternatywnych  lub  zapewnienia   bezpieczeństwa  powszechnego.  W  omawianym

przypadku  konieczność  usunięcia  drzewa  spowodowana  jest  względami  bezpieczeństwa,

związanymi z ruchem drogowym odbywającym się na drodze gminnej nr G129418P. 

Na  podstawie  art.  44  ust.  3a  cytowanej  ustawy  Burmistrz  Wyrzyska  przesłał

do Regionalnego Dyrektora  Ochrony Środowiska  w Poznaniu  projekt  uchwały  znoszący formę

ochrony  przyrody  z  jednego  drzewa  z  gatunku  lipa  drobnolistna.  Postanowieniem  z  dnia

28.07.2022r.  znak:  WST.623.49.2022.KP.1  przedłożony  projekt  uchwały  został  uzgodniony

przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. 

Wobec  powyższego  konieczne  jest  podjęcie  przez  Radę  Miejską  w  Wyrzysku  uchwały

znoszącej  formę  ochrony  przyrody  z  drzewa  wchodzącego  w  skład  alei  pomnikowej

dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  powszechnego  i  ze  względu  na  utratę  wartości  przyrodniczej

i krajobrazowej. 


