
Projekt

z dnia  20 października 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XX/......../2016
RADY GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie  uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 
z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.), Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje:

§ 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody – topoli białej o obwodzie 
pnia 430cm, mierzonym na wysokości 130cm, objętym ochroną pomnikową Rozporządzeniem nr 25 Wojewody 
Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 124 poz. 3640) w sprawie ustanowienia pomników 
przyrody położonych na terenie powiatu mińskiego, zlokalizowanym na terenie działki o nr ew. 68 położonej w 
miejscowości Szymankowszczyzna, będącej własnością Gminy Stanisławów.

§ 2. Zakres uzgodnienia, o którym mowa w § 1 obejmuje:

1) usunięcie suchych lub chorych gałęzi z korony drzewa stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa,

2) usunięcia fragmentów złamanych i nadłamanych konarów oraz gałęzi zwieszonych w koronach drzew i 
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa dla otoczenia,

3) oczyszczenie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie pięlegnowanego drzewa.

§ 3. Zabiegi pielęgnacyjne na pomniku przyrody powinny być przeprowadzone w terminie do dnia 
31.12.2016r.  przy spełnieniu następujących warunków:

1) prace pielęgnacyjne powinny być przeprowadzone przez firmę specjalistyczną, posiadającą uprawnienia do 
pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowym,

2) przy wykonaniu cięć w koronach należy dążyć do zachowania naturalnego pokroju drzewa,

3) wykonane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika przyrody.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa. 
Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) prace
wykonywane na potrzeby ochrony przyrody uzgadnia się z organem ustanawiającym daną formę ochrony
przyrody. Zgodnie z art. 44 ust. 1 ww. ustawy ustanowienie m.in. pomnika przyrody następuje w drodze
uchwały rady gminy.

Pomnik przyrody – topola biała rośnie bezpośrednio przy świetlicy wiejskiej oraz przy drodze powiatowej.
Wskutek silnych wiatrów doszło do znaczącego uszkodzenia topoli białej – duża ilość gałęzi i konarów
została połamana. Drzewo straciło walory estetyczne.W celu poprawy bezpieczeństwa powszechnego oraz
polepszenia stanu zdrowotnego pomnika przyrody – topoli białej należy przeprowadzić zabiegi
pielęgnacyjne.

Poddanie drzewa powyższym zabiegom wymaga wcześniejszego uzgodnienia ich z Radą Gminy
Stanisławów odnośnie zakresu i warunków prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przez Radę Gminy w Stanisławowie uchwały w sprawie uzgodnienia

przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody jest uzasadnione.
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