UCHWAŁA NR 357/XXXVIII/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie uzgodnienia wykonania prac pielęgnacyjnych pomnika
przyrody
Na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.1)) Rada Miejska
w Śremie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uzgadnia się wykonanie prac pielęgnacyjnych na około
25 drzewach z gatunku klon zwyczajny, platan zachodni i jesion wyniosły,
znajdujących się na działce o nr ewid. 49, obręb Psarskie, wchodzących
w skład pomnika przyrody – alei drzew rosnących wzdłuż drogi powiatowej
nr 4062P, przy Alei Platanowej.
2. Prace pielęgnacyjne związane są z prowadzeniem okresowych zabiegów
na potrzeby ochrony przyrody oraz prac koniecznych w sytuacjach zagrożenia
bezpieczeństwa użytkowników nieruchomości, na których rosną bądź
nieruchomości sąsiednich.
§ 2. Zakres prac pielęgnacyjnych w obrębie pomnika przyrody obejmuje:
1) przeprowadzenie cięć sanitarnych w obrębie koron drzew (usunięcie
chorych, obumarłych oraz połamanych: pędów, gałęzi i konarów
bezpośrednio stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa);
2) redukcję koron drzew o konary ograniczające skrajnię drogową;
3) usunięcie jemioły z koron drzew;
4) zabezpieczenie ran po odciętych konarach środkiem dezynfekcyjnym;
5) oczyszczenie terenu wokół drzew (w sąsiedztwie prowadzonych prac)
ze znajdujących się tam gałęzi oraz pozostałych odpadów po wykonaniu
prac.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w M.P. z 2016 r. poz. 1018, Dz. U.
z 2015 r. poz. 1936, z 2016 r. poz. 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132, 1074 i 1595.
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§ 3. Prace pielęgnacyjne, o których mowa w § 2, przeprowadzone zostaną
w terminie do 31 maja 2018 r., przy spełnieniu następujących warunków:
1) cięcia pielęgnacyjne przeprowadzone zostaną przez osoby posiadające
kwalifikacje do prowadzenia prac przy drzewostanie o podobnym
charakterze;
2) cięcia pielęgnacyjne będą wykonywane,
z zachowaniem naturalnego pokroju drzew;

w miarę

możliwości,

3) wykonywane prace nie spowodują utraty walorów przyrodniczych
pomników przyrody;
4) po wykonaniu prac przeprowadzone zostaną oględziny poddanych
zabiegom drzew celem kontroli zgodności wykonanych prac z założeniami
przedstawionymi w niniejszej uchwale.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Katarzyna Sarnowska
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Uzasadnienie
UCHWAŁY NR 357/XXXVIII/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie uzgodnienia wykonania prac pielęgnacyjnych pomnika
przyrody
Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody prace wykonywane na potrzeby ochrony przyrody
uzgadnia się z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody.
Przedmiotowa aleja drzew została uznana za pomnik przyrody na mocy
rozporządzenia Nr 3/91 Wojewody Poznańskiego z dnia 22 marca 1993 r.
w sprawie uznania za pomniki przyrody. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami (art. 44 ust. 1 powołanej ustawy), ustanowienie pomnika przyrody,
stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu
przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze uchwały rady gminy. Rada
gminy dokonuje uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony
przyrody i realizacji celu publicznego, bez względu na mocy jakiego aktu
prawa miejscowego pomnik przyrody został ustanowiony, tzn. na mocy
rozporządzenia wojewody czy też uchwały rady gminy.
Przeprowadzone oględziny drzew wykazały konieczność dokonania
zabiegów pielęgnacyjnych polegających na wykonaniu cięć sanitarnych
w obrębie koron drzew, redukcji koron drzew o konary ograniczające skrajnie
drogową oraz usunięcie jemioły z koron drzew.
Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych ma na celu poprawę ogólnego
stanu zdrowotnego drzew i ich jak najdłuższe zachowanie oraz poprawę
bezpieczeństwa na terenach bezpośrednio przyległych do drzew
pomnikowych.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Przewodnicząca Rady
Katarzyna Sarnowska
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