UCH WAŁA Nr XX VI/ 146/ 16
RADY GMINY STR Z ELEC Z K I
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie uzgodnienia przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody
Na podstawie art. 45 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2015, poz. 1651
z późn. zm.1)) art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.2)) Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje:
§ 1. Uzgadnia się zakres wykonywanych zabiegów pielęgnacyjnych drzew ustanowionych pomnikami przyrody zgodnie z Rozporządzeniem Nr 0151/P/38/05 Wojewody Opolskiego, znajdujących się na terenie Gminy
Strzeleczki.
§ 2. Zakres, o którym mowa w § 1 obejmuje wykonywanie prac pielęgnacyjnych w obrębie korzeni, pnia
i korony drzewa mających na celu usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa w jego otoczeniu.
§ 3. Zabiegi pielęgnacyjne na pomnikach przyrody powinny spełniać następujące wymogi:
1) prace w obrębie drzew powinny przeprowadzać wyspecjalizowane jednostki uprawnione do pielęgnacji
zadrzewień o charakterze pomnikowym;
2) wykonane prace nie mogą powodować utraty walorów przyrodniczych pomnika przyrody oraz zniszczenia
ewentualnych gatunków chronionych, występujących w jego obrębie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki

Marek Kaliński

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. 2015, poz. 1045, M.P. 2015 poz. 1064, Dz.U. 2014 poz. 926,
Dz.U. 2016, poz. 422)
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. 2016, poz. 1579.
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UZASADNIENIE
do projektu uchwały Rady Gminy Strzeleczki w sprawie uzgodnienia przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych
pomników przyrody.
Na podstawie art. 45, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651)
wprowadzone zostały zakazy związane z pomnikami przyrody, stanowiskami dokumentacyjnymi, użytkami ekologicznymi i zespołami przyrodniczo- krajobrazowymi. Ust. 2 tego samego artykułu przedstawia sytuacje, których
owe zakazy nie dotyczą, jednak wymagają uzgodnienia z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody.
Wykonywanie uzgadnianych zabiegów pielęgnacyjnych wynika z potrzeb ochrony przyrody oraz likwidacji zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego. Działania te podejmowane będą w chwili wystąpienia uszkodzeń drzew pomnikowych w wyniku działania czynników abiotycznych.
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