
UCHWAŁA Nr 263/LVI/2014
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 4 listopada 2014 roku

w  sprawie  przeprowadzenia  zabiegów  pielęgnacyjnych  pomnika  przyrody  –
drzewa z gatunku gatunku 'Dąb szypułkowy'.

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 ze zm.) 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.) Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:
 

§ 1
Uzgadnia  się  przeprowadzenie  zabiegów  pielęgnacyjnych  w  koronie  drzewa  z
gatunku 'Dąb szypułkowy' - pomnika przyrody, ustanowionego Rozporządzeniem Nr
21  Wojewody  Mazowieckiego  z  dn.  9  maja  2007  r.  w  sprawie  ustanowienia
pomników  przyrody  na  terenie  powiatu  gostynińskiego  (Dz.  Urz.  Woj.
Mazowieckiego Nr 89, poz. 2104; zał. Lp. 4),  rosnącego na terenie nieruchomości
oznaczonej jako działka nr 360, obręb Gostynin, stanowiącej własność Gminy Miasta
Gostynina, będącej w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

§ 2
Zakres uzgodnień, o których mowa w § 1 obejmuje wyłącznie:
1)  usunięcie  suchych  i  chorych gałęzi  oraz  konarów,  bezpośrednio  stwarzających
zagrożenie bezpieczeństwa;
2) usunięcie fragmentów złamanych i nadłamanych konarów i gałęzi zawieszonych w
koronie drzewa i stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa dla otoczenia;
3)  oczyszczenie  i  zabezpieczenie  środkiem  dezynfekującym  miejsc  ubytków
powierzchniowych powstałych po usunięciu wadliwych gałęzi.

§ 3
Zabiegi  pielęgnacyjne  na  pomniku  przyrody  powinny  być  przeprowadzone  w
terminie do 30.09.2015 r., przy spełnieniu następujących warunków:
1) prace w koronie drzewa winny być przeprowadzone przez firmę specjalistyczną,
posiadającą  uprawnienia  do  pielęgnacji  drzew  o  charakterze  pomnikowym,  pod
kierunkiem  uprawnionego  inspektora  nadzoru  lub  przez  osobę  posiadającą
uprawnienia do pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowym;
2)  przy  wykonywaniu  cięć  sanitarnych  należy  dążyć  do  zachowania  naturalnego
pokroju drzewa;
3) wykonane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika
przyrody oraz zniszczenia gatunków chronionych występujących w jego obrębie;
4)  po wykonaniu zabiegów pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Środowiska,  Rolnictwa  i  Leśnictwa  Urzędu  Miasta  Gostynina  celem  kontroli
zgodności  wykonanych prac z założeniami przedstawionymi w niniejszej  uchwale
przeprowadzi oględziny poddawanego zabiegom pomnika przyrody.



§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący               
Rady Miejskiej

                                                                          Jolanta Syska-Szymczak

.



Uzasadnienie

Aktem prawnym regulującym, 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. 627
ze  zm.).  Zgodnie  z  art.  45  ust.  2  pkt  1  tej  ustawy  przeprowadzenie  zabiegów
pielęgnacyjnych  na  pomnikach  przyrody  wymaga  uzgodnienia  ich  zakresu  i
warunków z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody. 
Drzewo,  w  którego  koronie  planowane  są  zabiegi  pielęgnacyjne,  zostało  objęte
ochroną na mocy  Rozporządzenia Nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dn.  9 maja
2007  r.  w  sprawie  ustanowienia  pomników  przyrody  na  terenie  powiatu
gostynińskiego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 89, poz. 2104; zał. Lp. 4).
Pomnik  przyrody  z  gatunku  'Dąb  szypułkowy'  rośnie  na  terenie  nieruchomości
oznaczonej jako działka nr 360, obręb Gostynin, stanowiącej własność Gminy Miasta
Gostynina, będącej w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Przewidziane do wykonania zabiegi pielęgnacyjne należy wykonać z uwagi na zły
stan  korony  drzewa,  który  stwarza  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa  osób
korzystających z drogi (ul. Sportowa), co zostało potwierdzone podczas oględzin w
terenie.
Zasadnym jest zatem przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych polegających na:
1) usunięcie suchych i chorych gałęzi;
2)  usunięcie fragmentów złamanych i nadłamanych konarów i gałęzi zawieszonych
w koronie drzewa;
3)  oczyszczenie  i  zabezpieczenie  środkiem  dezynfekującym  miejsc  ubytków
powierzchniowych powstałych po usunięciu wadliwych gałęzi.

Biorąc  powyższe  pod  uwagę  istnieje  konieczność   podjęcia  przedmiotowej
uchwały.


