
UCHWAŁA NR XXXVI/253/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 24 sierpnia 2017 r.

w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby, ochrony przyrody dotyczących 
pomników przyrody rosnących na terenie Gminy Świebodzice

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 45 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 poz. 2134 ze zm.) Rada Miejska w Świebodzicach uchwala co 
następuje:

§ 1. Uzgadnia się zakres prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, które mają być 
przeprowadzone na pomnikach przyrody drzew gatunku: Sosna pospolita rosnąca na stromej skarpie przy 
ul. Wiejskiej 19, działka o numerze ewidencyjnym 446, obręb Śródmieście 3 w Świebodzicach, Cis 
pospolity rosnący nad rzeką Pełcznicą, na gruncie leśnym w rezerwacie przyrody ”Przełomy pod 
Książem” w Książańskim Parku Krajobrazowym. Nazwa potoczna drzewa „cis Bolko”, działka 
o numerze ewidencyjnym 195/12, obręb Pełcznica 2 w Świebodzicach, Dąb szypułkowy rosnący przy ul. 
Moniuszki 8 przed leśniczówką, działka o numerze ewidencyjnym 911, obręb Pełcznica 
2 w Świebodzicach. 

§ 2. Zakres prac pielęgnacyjnych dopuszczonych do wykonania na drzewostanie obejmuje:
- przy sośnie pospolitej o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm - 1x336 cm usunięcie 
posuszu, założenie wiązania statycznego, zainstalowanie odciągu z liny stalowej o przekroju                                    
20-25 mm zakotwionej na szczycie skarpy ( miejsce należy uzgodnić z właścicielami ogrodu),

- przy cisie pospolitym o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm - 1x288 cm, cięcia 
formująco-obniżające, oczyszczenie ubytków, montaż trzech podpór w tzw "trójkąt",

- przy dębie szypułkowym o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm - 1x360 cm cięcia 
pielęgnujące.
§ 3. Zabiegi pielęgnacyjne na pomnikach przyrody wymienionych w § 2 powinny być 

przeprowadzone w terminie do 30 października 2017 roku.
§ 4. Wykonane prace pielęgnacyjne nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomników 

przyrody oraz zniszczenia gatunków chronionych w ich obrębie.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Świebodzicach

dr Łukasz Kwadrans
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UZASADNIENIE

Wskazane w uchwale prace pozwolą zminimalizować powodowane przez drzewa zagrożenie dla

zdrowia ludzkiego oraz mienia znajdującego się w ich pobliżu.

Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z

2016 poz.2134 ze zm.) prace wykonywane na potrzeby ochrony przyrody wymagają uzgodnienia z

organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody.
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