UCHWAŁA NR XXXIV/249/2018
RADY GMINY RUDNIKI
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U. z 2018r. poz. 142), Rada Gminy Rudniki uchwala:
§ 1.
1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody:
1) drzewa
z gatunku
lipa
drobnolistna
–
Tilia
cordata
zlokalizowanego
o nr ewidencyjnym gruntu 367/12, w obrębie gruntów wsi Jaworzno Bankowe,

na

działce

2) drzewa z gatunku lipa szerokolistna – Tilia platyphyllos
o nr ewidencyjnym gruntu 52/1, w obrębie gruntów wsi Jaworzno,

na

działce

na

działce

3) drzewa z gatunku dąb szypułkowy – Quercus robur
o nr ewidencyjnym gruntu 430, w obrębie gruntów wsi Dalachów.

zlokalizowanego
zlokalizowanego

2. Drzewa wymienione w ust. 1 uznane są za pomniki przyrody uchwałą Nr XXVI/193/01 Rady Gminy
Rudniki z dnia 31 sierpnia 2001r., w sprawie uznania za pomniki przyrody niektórych gatunków drzew
rosnących na terenie Gminy Rudniki.
§ 2.
Zakres prac na drzewach, o których mowa w § 1, obejmuje:
1) usunięcie wyłącznie suchych lub chorych gałęzi z korony drzew, cięcia korygujące,
2) montaż wiązań elastycznych na drzewach z gatunku lipa drobnolistna i lipa szerokolistna.
§ 3.
Zabiegi pielęgnacyjne na pomnikach przyrody, o których mowa w § 1 powinny być przeprowadzone
w terminie do 28 lutego 2019 roku, przy spełnieniu następujących warunków:
1) prace powinny być przeprowadzone przez podmiot posiadający uprawnienia do pielęgnacji drzew
o charakterze pomnikowym,
2) przy wykonywaniu cięć sanitarnych należy dążyć do zachowania naturalnego pokroju drzew,
3) wykonane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomników przyrody oraz
zniszczenia gatunków chronionych występujących w jego obrębie.
§ 4.
1. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca złoży w Urzędzie Gminy informację o terminie rozpoczęcia
i zakończenia prac.
2. Po zakończeniu zabiegów pielęgnacyjnych przedstawiciel Urzędu Gminy w Rudnikach przeprowadzi
oględziny celem kontroli zgodności wykonanych prac z niniejszą uchwałą.
§ 5.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki.
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§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Gładysz
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