UCHWAŁA NR VII/35/19
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych drzewa gatunku dąb
szypułkowy (Quercus robur L.) o obwodzie pnia 428 cm mierzonym na wysokości 130 cm,
rosnącego na działce nr 88 obręb Dunowo, ustanowionego pomnikiem przyrody
Rozporządzeniem 12/95 Wojewody Koszalińskiego z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie
uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego Nr 2, poz. 7).
§ 2. 1. Zakres uzgodnienia, o którym mowa w § 1 ust. 1, obejmuje:
1) usunięcie martwych, zamierających, uszkodzonych konarów oraz posuszu gałęzi
bezpośrednio stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa,
2) oczyszczenie i zabezpieczenie środkiem dezynfekującym ran powstałych po usunięciu
gałęzi i konarów.
2. Zabiegi pielęgnacyjne, o których mowa w ust. 1, powinny być przeprowadzone przy
spełnieniu następujących warunków:
1) zabiegi pielęgnacyjne powinny być przeprowadzone w okresie spoczynku zimowego
w miesiącach luty - marzec przez firmę specjalistyczną, posiadającą doświadczenie
w pielęgnacji drzew uznanych za pomniki przyrody;
2) przy wykonaniu cięć, należy dążyć do zachowania naturalnego pokroju drzewa;
3) wykonywane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika
przyrody,
4) po zakończeniu zabiegów pielęgnacyjnych Wójt Gminy Świeszyno przeprowadzi
oględziny pomnika przyrody, celem kontroli zgodności wykonanych prac z założeniami
przedstawionymi w niniejszej uchwale.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 22 marca
2019 r.

Przewodniczący Rady
Gminy
Bogdan Koryga
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Uzasadnienie
Przeprowadzone oględziny drzewa pomnikowego gatunku dąb szypułkowy, rosnącego
na działce nr 88 obręb Dunowo oraz zlecona ekspertyza dendrologiczna ww. drzewa
wykonana w listopadzie 2018 r. wykazały, że wymaga ono przeprowadzenia zabiegów
pielęgnacyjnych. Drzewo o obwodzie pnia wynoszącym 428 cm, mierzonym na wysokości
130 cm rośnie na poboczu drogi powiatowej nr 3529Z, w odległości ok. 1 m od jezdni.
W obrębie pnia nie stwierdzono widocznych, istotnych wad ani uszkodzeń. Procentowy
udział posuszu korony oszacowano na 15 – 20 %. Stwierdzono liczne kikuty –
pozostałości po odłamanych konarach. Powstałe rany pozostają niezabezpieczone przed
działaniem czynników atmosferycznych oraz chorobotwórczych. Martwe gałęzie
przewieszone nad jezdnią stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa. Prace pielęgnacyjne
polegające na usunięciu martwych konarów i gałęzi drzewa oraz zabezpieczeniu ran,
będą miały na celu zachowanie jego walorów przyrodniczych oraz zapewnienie
bezpieczeństwa ludzi i mienia.
Wykonanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie pomnika przyrody
możliwe jest po podjęciu uchwały Rady Gminy. Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)
do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy stanowienie w innych sprawach
zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Gminy. Powołując się na przepis
art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r.
poz.1614 z późn. zm.) zakazy związane z pomnikami przyrody, nie dotyczą prac
wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym
daną formę ochrony przyrody. Rada Gminy dokonuje uzgodnienia prac wykonywanych na
potrzeby ochrony przyrody i realizacji celu publicznego, bez względu na to na mocy
jakiego aktu prawa miejscowego pomnik przyrody został ustanowiony.
W związku z tym, że przeprowadzenie wskazanych w uchwale zabiegów ma na celu
jak najdłuższe zachowanie w dobrostanie niniejszego pomnika przyrody, w formie
niestwarzającej zagrożenia dla ludzi i mienia, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni
uzasadnione. Prace pielęgnacyjne drzewa pomnikowego będą wykonywane w sposób
nie powodujący utraty walorów przyrodniczych pomnika przyrody.
Wskazanie daty wejścia w życie uchwały na 22 marca 2019 r. związane jest
z koniecznością przeprowadzenia niezbędnych dla ochrony pomnika przyrody zabiegów
pielęgnacyjnych do 31 marca 2019 r. Gmina Świeszyno planuje wykonanie tych zabiegów
w terminie przyrodniczo uzasadnionym wskazanym w ekspertyzie dendrologicznej tj.
między 22 marca a 31 marca br.
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