UCHWAŁA NR IV/79/2019
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ
z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t.Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm1)) oraz art. 45 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 16142) ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych na 3 szt. drzew:
1. dąb szypułkowy - Trzeciewnica, dz. nr 536,
2. platan klonolistny- Nakło nad Notecią, dz. nr 1861,
3. dąb bezszypułkowy - Występ, dz. nr 230/4,
4. dąb szypułkowy - Nakło nad Notecią, dz. nr 443/15,
5. dąb szypułkowy - Nakło nad Notecią, dz. nr 1836/8.
§ 2. Zakres uzgodnienia, o którym mowa w §1 dotyczy:
1. usunięcia obumarłych konarów, posuszu z koron drzew oraz chorych gałęzi wraz z ich korekcją,
2. oczyszczenie
pielęgnacyjnych.
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§ 3. Zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne na pomnikach przyrody, o którym mowa w §1, powinny
być przeprowadzone w terminie do 28 sierpnia 2019 roku, przy spełnieniu następujących warunków:
1. prace pielęgnacyjne winny być przeprowadzone przez firmę specjalistyczną, posiadającą
uprawnienia do pielęgnacji drzew,
2. przy wykonywaniu cięć sanitarnych w koronach należy dążyć do zachowania naturalnego pokroju
drzew,
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.

1) zm.
2) zm.

Dz.U z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432, 2500
Dz.U z 2018 r. poz. 2244, 2340
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Paweł Wiśniewski
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Uzasadnienie
Aktem prawnym, regulującym cele, zasady i formy ochrony przyrody w Polsce jest ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614). Zgodnie z art. 78 rada gminy
jest obowiązana zakładać i utrzymywać w należytym stanie tereny zieleni i zadrzewienia. Zgodnie
z art. 44 ust. 1 cytowanej ustawy ustanowienie pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego,
użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze uchwały rady
gminy. Jednocześnie rada gminy dokonuje uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony
przyrody i realizacji celu publicznego, bez względu na mocy jakiego aktu prawa miejscowego pomnik
przyrody został ustanowiony. W dniu 14.01.2019 r. pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad
Notecią dokonał oględzin pomników przyrody. Po przeprowadzeniu oględzin potwierdzono zasadność
przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew. Drzewa posiadają posusz w koronie oraz
niebezpiecznie zwisające konary. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przez radę gminy uchwały
w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych powyższych pomników przyrody
jest uzasadnione.
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