
UCHWAŁA NR XLIX/329/22 
RADY MIEJSKIEJ TURKU 

z dnia 23 czerwca 2022 r. 

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), w związku z art. 44 ust. 3, ust 3a i ust 
4 uchwały z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 916), po 
uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu,  Rada Miejska Turku 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  
Znosi się formę ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody z gatunku dąb szypułkowy 

(Quercus rubur), rosnącego w Turku przy ul. Górniczej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 
743/47 obręb B, uznanego za pomnik przyrody Uchwałą Nr XXVIII/326/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 
22 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (Dz. Urz.  Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 2635). 

§ 2.  
Zniesienie formy ochrony przyrody z drzewa, o którym mowa w § 1, następuje z uwagi na utratę 

wartości przyrodniczych i krajobrazowych drzewa, która spowodowana została jego wywróceniem wraz 
z karpą korzeniową podczas wichury. 

§ 3.  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turku. 

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

Wielkopolskiego. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Turku 
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Uzasadnienie 

Uchwała Nr XLIX/329/22 
Rady Miejskiej Turku 

z dnia 23 czerwca 2022 roku 
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody 

Uchwałą Nr XXVIII/326/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia 
pomnika przyrody (Dz. Urz.  Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 2635) uznano za pomnik przyrody drzewo 
z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) rosnące w Turku przy ul. Górniczej na działce oznaczonej 
numerem ewidencyjnym 743/47 obręb B. 

Aktem prawnym regulującym obecnie cele, zasady i formy ochrony przyrody jest ustawa 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.). 
Zgodnie z art. 44 ust 4 ww. ustawy zniesienie formy ochrony przyrody 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 zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego. Zniesienia formy ochrony przyrody 
dokonuje Rada Gminy w drodze uchwały, po wcześniejszym uzgodnieniu projektu uchwały 
z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. 

Celem podjęcia niniejszej uchwały jest zniesienie formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za 
pomnik przyrody z gatunku dąb szypułkowy (Quercus rubur), rosnącego 
w Turku przy ul. Górniczej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 743/47 obręb B. Ww. 
drzewo uległo wywróceniu wraz z karpą korzeniową podczas wichury, która miała miejsce w nocy 
z dnia 16 na 17 lutego 2022 r., skutkiem czego utraciło ono swoją wartość przyrodniczą 
i krajobrazową. Wobec powyższego należało uznać, iż drzewo to utraciło swoje walory jako pomnik 
przyrody. Jednocześnie w wyniku upadku drzewo uszkodziło pojazdy osobowe, a także wpływało na 
utrudnianie ruchu drogowego w pobliżu parkingu przy ul. Górniczej w Turku, wobec czego musiało 
ono zostać uprzątnięte z miejsca jego wywrotu. 

Wypełniając wymogi określone w z art. 44 ust 3a projekt niniejszej uchwały został uzgodniony 
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z ww. drzewa 
jest uzasadnione. 
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