
UCHWAŁA NR XVIII/182/2020 
RADY GMINY SIEROSZEWICE 

z dnia 23 października 2020 r. 

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych  pomnika  przyrody 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1  i 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz.U. z 2020 r.  poz. 713) oraz art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.) Rada Gminy Sieroszewice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody „Aleja dębowa” 
znajdująca się w miejscowości Raduchów gmina Sieroszewice, uznanej za pomnik przyrody orzeczeniem 
Nr 567 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 20 maja 1958 r. 

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

1) usunięcie posuszu z koron i chorych gałęzi bezpośrednio stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa; 

2) cięcia korekcyjne gałęzi kolidujących ze skrajnią drogową; 

3) usunięcie martwej części pni. 

2. Zabiegi pielęgnacyjne na pomniku przyrody powinny być przeprowadzone do 31.12.2020 r. po 
spełnieniu następujących warunków: 

1) prace pielęgnacyjne powinny być wykonane przez firmę posiadającą doświadczenie 
w pielęgnacji drzew pomnikowych; 

2) wykonywane prace nie mogą spowodować zniszczenia gatunków chronionych oraz ich  siedlisk; 

3) wykonywane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika przyrody. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
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Stanisław Płomiński 
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UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XVIII/182/2020

RADY GMINY SIEROSZEWICE

z dnia 23 października 2020 roku

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.) w stosunku do pomnika przyrody mogą być prowadzone prace

wykonywane na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony

przyrody.

Ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały Rady Gminy art. 44 ust. 1 cyt. wyżej ustawy.

Rada Gminy dokonuje uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody bez względu na

mocy jakiego aktu prawa miejscowego pomnik przyrody został ustanowiony (orzeczenie Nr 567 Prezydium

Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 20 maja 1958 r.).

Aleja dębowa określona w §1 uchwały wymaga dokonania zabiegów pielęgnacyjnych w zakresie

określonym w §2 uchwały w celu wyeliminowania zagrożenia w ruchu drogowym. Po przeprowadzeniu

oględzin zachodzi pilna konieczność wykonania w ramach prac pielęgnacyjnych, usunięcia gałęzi suchych

i nadłamanych ponieważ konary dębów obłamują się i spadają na drogę powodując zagrożenie w ruchu

drogowym.

Czynności w koronach drzew nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30%

korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, art. 87a. ust. 1 i 2 ustawy z dnia

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.).

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.
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