
UCHWAŁA NR XII.93.2020
RADY GMINY DOMASZOWICE

z dnia 30 stycznia 2020 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 2019, poz. 506 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.) Rady Gminy Domaszowice uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody drzew gatunku lipa 
drobnolistna (Tilia cordata) (od nr 1 do 25) o obwodach pni, nr 1 - 240 cm, nr 2 - 570 cm, nr 3 - 260 cm, nr 4 - 
370 cm, nr 5 - 360 cm, nr 6 - 370 cm, nr 7 - 230 cm, nr 8 - 220 cm, nr 9 - 150 cm, nr 10 - 250 cm, nr 11 - 230 cm, 
nr 12 - 280 cm, nr 13 - 260 cm, nr 14 - 330 cm, nr 15 - 270 cm, nr 16 - 350 cm, nr 17 - 240 cm, nr 18 - 200 cm, nr 
19 - 130 cm, nr 20 - 370 cm, nr 21 - 270 cm, nr 22 - 190 cm, nr 23 - 280 cm, nr 24 - 270 cm, nr 25 - 240 cm, z alei 
77 drzew położonych w miejscowości Gręboszów na działce nr 285, obręb Gręboszów stanowiącej własność 
Powiatu Namysłowskiego. 

2. Pomniki przyrody o których mowa w ust. 1 zostały ustanowione na mocy rozporządzenia Nr 0151/P/38/05 
Wojewody Opolskiego z dnia 26 października 2005 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody, nr rej. Woj. 
139 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2005 Nr 72, poz. 2231).

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

1) usunięcia suchych lub chorych gałęzi bezpośrednio stwarzających zagrożenie    bezpieczeństwa,

2) prawidłowego docięcia kikutów po obciętych konarach oraz zabezpieczenie ran,

3) odciążenia konarów drzew w celu poprawy statyki drzew,

4) poprawne założenie nowych wiązań elastycznych.

§ 3. Zabiegi pielęgnacyjne na pomnikach przyrody powinny być przeprowadzone w terminie do 28.02.2021 r., 
przy spełnieniu następujących warunków:

a) cięcia sanitarne, prześwietlające i redukcyjne drzew winny być przeprowadzane przez osobę posiadającą 
uprawnienia do pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowym,

b) przy wykonywaniu cięć należy dążyć do zachowania naturalnego pokroju drzewa,

c) wykonywane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomników przyrody,

d) po wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych drzewa zostaną poddane oględzinom

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Adamski
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