UCHWAŁA NR 254/XXVII/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie uzgodnienia wykonania prac pielęgnacyjnych
pomnika przyrody
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) Rada Miejska
w Śremie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uzgadnia się wykonanie prac pielęgnacyjnych około 70 drzewom
z gatunku kasztanowiec biały, wchodzącym w skład dwustronnej alei drzew
będącej pomnikiem przyrody, rosnącej wzdłuż drogi gminnej
- ul. Kasztanowej w Szymanowie.
2. Prace pielęgnacyjne wykonane zostaną ze względu na potrzeby ochrony
przyrody.
§ 2. Zakres prac pielęgnacyjnych w obrębie pomnika przyrody obejmuje:
1) przeprowadzenie cięć sanitarnych w obrębie koron drzew, które zostały
oznakowane farbą, polegających na usunięciu chorych, obumarłych oraz
połamanych: pędów, gałęzi i konarów;
2) redukcję koron drzew o konary ograniczające skrajnię drogową;
3) redukcję koron dwóch, oznakowanych farbą, drzew rosnących
bezpośrednio za linią elektroenergetyczną (od strony Śremu), w celu
ograniczenia możliwości kolizji gałęzi z siecią;
4) zabezpieczenie ran po odciętych konarach środkiem dezynfekcyjnym.
§ 3. Prace pielęgnacyjne, o których mowa w § 2, przeprowadzone zostaną
w terminie do 30 listopada 2016 r., przy spełnieniu następujących warunków:
1) cięcia pielęgnacyjne powinny być przeprowadzone przez osoby
posiadające doświadczenie w pracach przy drzewostanie o podobnym
charakterze;
2) przy wykonywaniu cięć pielęgnacyjnych należy dążyć do zachowania
naturalnego pokroju drzew;
3) wykonywane prace nie mogą
przyrodniczych pomników przyrody;

spowodować

utraty

walorów

4) po wykonaniu prac należy przeprowadzić oględziny poddanych zabiegom
drzew celem kontroli zgodności wykonanych prac z założeniami
przedstawionymi w niniejszej uchwale.
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§ 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 254/XXVII/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 27 października 2016 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.
Jednak to rada gminy dokonuje uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby
ochrony przyrody bez względu na mocy jakiego aktu prawa miejscowego
pomnik przyrody został ustanowiony.
Przeprowadzone oględziny wykazały, iż stan zdrowotny wielu drzew
uległ znacznemu pogorszeniu, co objawia się widocznym w wielu miejscach
posuszem koron. W związku z powyższym, stwierdzono konieczność
przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych polegających na wykonaniu cięć
sanitarnych w obrębie korony drzew, redukcji korony drzew o konary
ograniczające skrajnię drogową oraz dodatkowo - redukcji korony dwóch
drzew rosnących bezpośrednio za linią elektroenergetyczną (od strony
Śremu), w celu ograniczenia możliwości kolizji gałęzi z siecią.
Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych ma na celu poprawę
ogólnego stanu zdrowotnego drzew, zapewnienie jak najdłuższego
zachowania, a także poprawę wyglądu przedmiotowej alei drzew oraz
bezpieczeństwa na terenach bezpośrednio przyległych do pomnikowych
drzew.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodnicząca Rady
Katarzyna Sarnowska
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