Projekt
z dnia 12 marca 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH
z dnia 12 marca 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody
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 2020r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 45 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.
z 2020r. poz. 55 z późn. zm) Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje:
§ 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych na 1 szt. drzewa z gatunku
dąb szypułkowy „Tadeusz” / Quercus robur L./ rosnącego na działce nr ew. 207, obręb Burgrabice, będącego
pomnikiem przyrody, ustanowionym na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie uznania drzewa za pomnik przyrody (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z dnia 25 maja 2012r., poz. 764).
§ 2. Zakres uzgodnienia, o którym mowa w §1 dotyczy:
1) usunięcia obumarłych konarów, posuszu z korony drzewa oraz chorych gałęzi.
2) stosowanie nieiwazyjnych wiązań, w celu zapobiegnięcia rozłamaniu konarów.
3) oczyszczenie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie pielęgnowanego drzewa.
§ 3. Zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne na pomniku przyrody, o którym mowa w §1, powinny być
przeprowadzone w terminie do 31 grudnia 2021 roku, przy spełnieniu następujących warunków:
1) prace pielęgnacyjne winny być przeprowadzone przez firmę specjalistyczną, posiadającą uprawnienia do
pielęgnacji drzew o charaktrze pomnikowym.
2) przy wykonywaniu cięć sanitarnych w koronie należy dążyć do zachowania naturalnego pokroju drzewa.
3) wykonane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych drzewa będącego pomnikiem
przyrody.
4) po wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych, celem oceny zgodności wykonanych prac
z założeniami przedstawionymi w niniejszej uchwale, przeprowadzone zostaną oględziny pomnika przyrody.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Mariusz Migała
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UZASADNIENIE
Aktem prawnym regulującym cele, zasady i formy ochrony przyrody w Polsce jest ustawa z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.
Pomnik przyrody objęty niniejszą uchwałą został ustanowiony Uchwałą Rady Miejskiej w Głuchołazach z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uznania drzewa za pomnik przyrody (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z dnia 25
maja 2012r., poz. 764).
Zgodnie z art.45 ust.2 pkt 1 w/w ustawy prace wykonywane na potrzeby ochrony przyrody uzgadnia się z
organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody.
Wskazanie konieczności wykonania zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody
wynika z przeprowadzonej opinii dendrologicznej dot. oceny stanu zdrowotnego pomnika przyrody z gat.
dąb szypułkowy „Tadeusz” rosnącego na działce nr 207, obręb Burgrabice, opracowaną przez Pana Andrzeja
Skupa, Rzeczoznawcę NOT Warszawa w spec. budowa i konserwacja terenów zieleni, upr. SITO nr 950/98.
Przeprowadzenie wskazanych w uchwale zabiegów ma na celu jak najdłuższe zachowanie niniejszyego
obiektu przyrodniczego.
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