UCHWAŁA NR IX/48/15
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia przez Nadleśnictwo Sulechów zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody drzewa z gatunku dąb szypułkowy, znajdującego się na działce nr 45/6 obręb Sycowice.
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 (t. j.
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1)) oraz art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.2)) uchwala się, co następuje :
§ 1. Uzgadnia się przeprowadzenie przez Nadleśnictwo Sulechów zabiegów pielęgnacyjnych pomnika
przyrody - drzewa z gatunku dąb szypułkowy, znajdującego się na działce nr 45/6 obręb Sycowice, stanowiącej
własność Skarbu Państwa, w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Sulechów.
§ 2. Zakres uzgodnień, o których mowa w § 1 obejmuje wyłącznie usunięcie gałęzi i konarów wchodzących
w kolizje z budynkiem znajdującym się bezpośrednio przy drzewie, przy spełnieniu następujących warunków:
1) prace w koronie drzewa powinny zostać przeprowadzone przez firmę specjalistyczną, posiadającą uprawnienia
do pielęgnacji drzew, pod kierunkiem leśniczego Leśnictwa Sycowice,
2) przy wykonywaniu cięć sanitarnych należy dążyć do zachowania naturalnego pokroju drzewa.
§ 3. Zabiegi pielęgnacyjne w koronie pomnika przyrody wymienionego w § 1 należy przeprowadzić w terminie
do dnia 31 grudnia 2015 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czerwieńsku
Leszek Jędras

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318; z 2014 r., poz.
379, poz. 1072 i 1626.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 628, poz. 842; z 2014 r., poz.
805, poz. 850, poz. 1101, poz. 1863; z 2015 r., poz. 222.
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UZASADNIENIE
W piśmie, znak: ZG.7212.14.2015.CH z dnia 16 kwietnia 2015 r. (data wpływu: 20 kwiecień 2015
r.) Nadleśnictwo Sulechów zwróciło się do Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku o wyrażenie zgody na
przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych 1 szt. drzewa z gatunku dąb szypułowy, rosnącego na działce
stanowiącej własność Skarbu Państwa, w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Sulechów. Z treści pisma wynikało, że konary drzewa zaczynają zagrażać stojącemu obok
budynkowi, uszkadzając jego dach. Konieczne jest zatem wykonanie prac interwencyjnych polegających na
przycięciu konarów znajdujących się w bezpośredniej bliskości dachu budynku.
Przedmiotowe drzewo to pomnik przyrody ustanowiony dnia 19 maja 2006 r. i obecnie znajduje się
na działce nr 45/6 obręb Sycowice. Aktem prawnym regulującym cele, zasady i formy ochrony przyrody w
Polsce jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.
zm.). Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o ochronie przyrody, przeprowadzenie zabiegów
pielęgnacyjnych na przedmiotowym pomniku przyrody wymaga uzgodnienia z Radą Miejską w
Czerwieńsku.
Podczas oględzin przeprowadzonych dnia 28 kwietnia 2015 r. przez pracownika Urzędu Gminy i
Miasta w Czerwieńsku potwierdzono zasadność wykonania cięć pielęgnacyjnych przedmiotowego drzewa.
Prace pielęgnacyjne przewidziane w koronie drzewa są zgodne z art. 82 ust. 1a pkt 1 ww. ustawy o ochronie
przyrody i polegać będą na usunięciu gałęzi i konarów wchodzących w kolizje z budynkiem znajdującym
się bezpośrednio przy drzewie.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.
Opracował:
Tomasz Pietruszka
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