Projekt
z dnia 9 października 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY CHRZĄSTOWICE
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody
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
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) i art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody – alei dębów
szypułkowych przy ul. Parkowej w Dębiu, uznanego za pomnik przyrody uchwałą nr XXIX/201/2005 Rady
Gminy Chrząstowice z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z 2005 r., Nr 69, poz. 2156).
§ 2. 1. Zakres prac, o których mowa w § 1 obejmuje:
1) wykonanie w koronach cięć sanitarno – pielęgnacyjnych polegających na usunięciu gałęzi martwych,
zamierających i nadłamanych, zgodnie z zakresem wykazanym w inwentaryzacji dendrologicznej;
2) usunięcie pnia złamanego dębu oznaczonego w inwentaryzacji dendrologicznej nr 8.
2. Miejsca po odciętych gałęziach muszą zostać wyrównane i zaimpregnowane. W przypadku ran
o średnicy do 10 cm zabezpieczeniu podlega cała powierzchnia, poprzez zastosowanie preparatu emulsyjnego
przeciwgrzybicznego. W przypadku ran o średnicy powyżej 10 cm należy na krawędziach ran zastosować
preparat emulsyjny przeciwgrzybiczny, zaś część centralną rany zabezpieczyć preparatem impregnacyjnym.
§ 3. Zabiegi pielęgnacyjne powinny być przeprowadzone przez firmę specjalistyczną posiadającą
doświadczenie w pielęgnacji drzew w terminie od 1 listopada 2018 r. do 15 marca 2019 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrząstowice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Strona 1

Uzasadnienie
Aleja dębowa w Dębiu wymaga przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych z uwagi na zachowanie
bezpieczeństwa dla ruchu na drodze oraz polepszenia stanu zdrowotnego drzew.
Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1614) prace wykonywane na potrzeby ochrony przyrody należy uzgodnić z organem ustanawiającym
daną formę ochrony przyrody.
Zgodnie z powyższym podejmowanie uchwał w sprawach uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów
pielęgnacyjnych należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy.
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