
UCHWAŁA NR LXI/352/2022 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 15 czerwca 2022 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 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) oraz na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia                 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916) Rada Miejska w Świebodzicach 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody: 
1) drzewa gatunku jesion wyniosły (Fraxinus excelsior L.), rosnącego na terenie działki o numerze 

ewidencyjnym 239/4, obręb Śródmieście 3 w Świebodzicach, o obwodzie pnia mierzonym na 
wysokości 130 cm - 1 x 374 cm w zakresie usunięcia suchych gałęzi bezpośrednio stwarzających 
zagrożenie bezpieczeństwa poprzez wykonanie zabiegu określanego jako tzw. cięcia wycofujące 
koronę. 

2) drzewa gatunku jesion wyniosły (Fraxinus excelsior L.), rosnącego na terenie działki o numerze 
ewidencyjnym 239/4 obręb Śródmieście 3 w Świebodzicach, o obwodzie pnia mierzonym na 
wysokości 130 cm - 1 x 355 cm w zakresie usunięcia suchych gałęzi bezpośrednio stwarzających 
zagrożenie bezpieczeństwa, poprzez wykonanie zabiegu określanego jako tzw. cięcia wycofujące 
koronę oraz ewentualne wzmocnienie korony przy zastosowaniu wiązań w zależności od 
przeprowadzonej wizji w koronie drzewa przy wykonywaniu prac. 

3) drzewa gatunku jesion wyniosły (Fraxinus excelsior L.), rosnącego na terenie działki o numerze 
ewidencyjnym 239/4 obręb Śródmieście 3 w Świebodzicach, o obwodzie pnia mierzonym na 
wysokości 130 cm - 1 x 358 cm w zakresie usunięcia niebezpiecznego posuszu jałowego 
stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa. 

4) drzewa gatunku jesion wyniosły (Fraxinus excelsior L.), rosnącego na terenie działki o numerze 
ewidencyjnym 239/4 obręb Śródmieście 3 w Świebodzicach, o obwodzie pnia mierzonym na 
wysokości 130 cm - 1x 337 cm w zakresie usunięcia końcówek zamarłych i suchych gałęzi 
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa. 

5) drzewa gatunku platan klonolistny (Platanus x hispanica), rosnącego na terenie działki o numerze 
ewidencyjnym 239/4 obręb Śródmieście 3 w Świebodzicach, o obwodzie pnia mierzonym na 
wysokości 130 cm - 1 x 435 cm w zakresie usunięcia drobnego, cienkiego niebezpiecznego posuszu  
stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa. 
§ 2. Zabiegi pielęgnacyjne na pomnikach przyrody, o których mowa w § 1 winny być 

przeprowadzone w terminie do 31 października 2022 r. 
§ 3. Wykonywane prace pielęgnacyjne nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych 

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

   

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Tomasz Czekaj 
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Uzasadnienie do uchwały Nr LXI/352/2022 

Rady Miejskiej w Świebodzicach 

z dnia 15 czerwca 2022 r. 

Zgodnie z art. 45 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  prace 
wykonywane na potrzeby ochrony przyrody wymagają uzgodnienia z organem ustanawiającym daną 
formę ochrony przyrody. Prace na pomnikach przyrody zostaną przeprowadzone w oparciu                        
o opinię dendrologiczną oceny stanu zdrowotnego drzew. 
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