
UCHWAŁA NR 160/XXIII/2016
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 5 lipca 2016 r.

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody – gatunku lipa 
drobnolistna i dąb szypułkowy

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446) i art. 45 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody (Dz. 
U. z 2015r, poz. 1651 z późn. zm.)

Rada Gminy Konopiska uchwala, co następuje:

§ 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach gatunku:

1) lipa drobnolistna, będący pomnikiem przyrody, rosnącym na terenie działki nr ewidencyjny 87/1, obręb 
Aleksandria Druga, będącej własnością osoby prywatnej, wpisanym do rejestru pomników przyrody pod 
numerem 28/137 na podstawie Rozporządzenia Wojewody Częstochowskiego Nr 4/96 z dnia 6 lutego 1996 
roku,

2) dąb szypułkowy, będący pomnikiem przyrody, rosnącym na terenie działki nr ewidencyjny 1469/2, obręb 
Konopiska, będącej własnością Ochotniczej Straży Pożarnej w Konopiskach, wpisanym do rejestru 
pomników przyrody pod numerem 28/294 na podstawie Rozporządzenia Wojewody Częstochowskiego Nr 
4/96 z dnia 6 lutego 1996 roku.

§ 2. Zakres uzgodnień, o których mowa w § 1 obejmuje wyłącznie:

1) usunięcie obumarłych gałęzi bezpośrednio stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa,

2) usunięcie fragmentów złamanych i nadłamanych konarów i gałęzi zawieszonych w koronie, stwarzających 
zagrożenie bezpieczeństwa dla otoczenia,

3) zastosowanie w uzasadnionych względami bezpieczeństwa sytuacjach nieinwazyjnych wiązań linowych 
statycznych, w celu zapobiegnięcia rozłamaniem konarów,

4) w razie konieczności wykonanie specjalistycznych zabiegów prześwietlających i redukcyjnych w celu 
przywróceniu statyki drzew.

§ 3. Zabiegi pielęgnacyjne na pomnikach przyrody powinny być przeprowadzone w terminie do 28 lutego 
2017 roku, przy spełnieniu następujących warunków:

1) prace w koronie drzew winny być przeprowadzone przez firmę specjalistyczną, posiadającą uprawienia do 
pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowym, pod kierunkiem uprawnionego inspektora nadzoru ds. 
terenów zielonych lub przez osobę posiadającą uprawienia do pielęgnacji drzew o charakterze 
pomnikowym,

2) przy wykonywaniu cięć sanitarnych w koronie 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Konopiska

Edward Bałdyga
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