
UCHWAŁA NR XI/86/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 27 czerwca 2019 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn.zm.) Rada Miejska w Świebodzicach uchwala,                             
co następuje:

§ 1. Uzgadnia się zakres prac pielęgnacyjnych podlegających przeprowadzeniu w stosunku                          
do następujących pomników przyrody:
1) buk zwyczajny szt. 1 (rosnący przy ul. Świdnickiej (Staw Warszawianka) na działce o numerze 

ewidencyjnym 636/11 obręb Śródmieście 3 o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm           
1x360 cm) - usunięcie posuszu,

2) cis pospolity szt. 1 (rosnący w parku "Caritasu" przy ul. Mickiewicza 8, działka 529/4 obręb 
Śródmieście 3 o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm 1x141 cm, 1x180 cm) - usunięcie 
posuszu,

3) cis pospolity szt. 1 (rosnący w parku "Caritasu" przy ul. Mickiewicza 8, działka 529/4 obręb 
Śródmieście 3 o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm 1x88 cm, 1x116 cm) - usunięcie 
posuszu,

4) cis pospolity szt. 1 (rosnący przy ul. Łącznej 49 na działce o numerze ewidencyjnym 442/6 obręb 
Pełcznica 1 o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm 1x188 cm) - usunięcie posuszu,

5) cis pospolity szt. 1 (rosnący przy ul. Sikorskiego 16 na działce o numerze ewidencyjnym 428/7, 
obręb Pełcznica 2 o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm 1x160 cm) - usunięcie posuszu, 
drobne cięcia korygujące,

6) dąb szypułkowy szt. 1 (rosnący przy ul. Mikulicza 18 na działce o numerze ewidencyjnym 573, 
obręb Pełcznica 2 o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm 1x524 cm) - redukcję wysokości 
korony, usunięcie posuszu, 

7) sosna czarna szt. 1 (rosnąca przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1 na działce o numerze ewidencyjny 
536 obręb Śródmieście 3 o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm 1x180 cm 1x105 cm) - 
usunięcie posuszu, założenie wiązania elastycznego,

8) cis pospolity szt. 1 (rosnącym przy ul. Mikulicza 36 na działce 266 obręb Pełcznica 2, o obwodzie 
pnia mierzonym na wysokości 130 cm 1x184 cm) - usunięcie posuszu,

9) sosna czarna szt.1 (rosnąca przy ul. Ciernie 132 na działce o numerze ewidencyjnym 355/1                                     
o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm 1x175 cm) - usunięcie posuszu,

10) sosna czarna szt. 1 (rosnąca przy ul. Ciernie 132 na działce o numerze ewidencyjnym 355/1                    
o obwodzie  pnia mierzonym na wysokości 130 cm 1x270 cm) - usunięcie posuszu,

11) cis pospolity szt. 1  (rosnący przy ul. Ciernie 132 na działce o numerze ewidencyjny 355/1 obręb 
Ciernie 4 o obwodzie  pnia mierzonym na wysokości 130 cm 1x139 cm) - usunięcie posuszu,

12) lipa drobnolistna  szt. 1 (rosnąca przy ul. Ciernie 161 na działce o numerze ewidencyjnym 544/3 
obręb Ciernie 4 o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm 1x422 cm) - drobne cięcia 
korygujące.
§ 2. Zabiegi pielęgnacyjne na pomnikach przyrody wymienionych w § 1 powinny być 

przeprowadzone          w terminie do 31 sierpnia 2019 roku.
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§ 3. Wykonane prace pielęgnacyjne nie mogą powodować utraty walorów przyrodniczych pomników          
przyrody oraz zniszczenia gatunków chronionych w ich obrębie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Zdzisław Pantal
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UZASADNIENIE

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

z 2019 r. poz. 506) prace wykonywane na potrzeby ochrony przyrody wymagają uzgodnienia

z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody.

W celu jak najdłuższego zachowania drzew ustanowionych pomnikami przyrody, zasadnym jest

prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych polegających na usunięciu posuszu jak również

przeprowadzeniu cięć pielęgnacyjnych. Prace zostaną wykonane na podstawie kart ewidencyjnych

pomników, które zostały wykonane w 2017 r. przez dendrologa dla poszczególnych pomników

przyrody. Karty te zawierają ocenę stanu zdrowotnego, oraz zalecenie dalszego postępowania

z drzewem.

Prace pielęgnacyjne drzew przeprowadzone będą przez specjalistyczną firmę posiadającą

odpowiednie uprawnienia do pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowym. Wykonywane prace

nie spowodują utraty walorów przyrodniczych pomników przyrody, ani zniszczenia gatunków

chronionych występujących w ich obrębie.

W związku z koniecznością przeprowadzenia okresowo prac pielęgnacyjnych drzew uznanych za

pomnik przyrody koniecznym jest podjęcie niniejszej uchwały.
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