UCHWAŁA NR XL/287/17
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 22 czerwca 2017 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
1990r.
o samorządzie
gminnym
(Dz. U.
z 2016r.
poz. 446 z późn.
zm.)
w związku
z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia
16 kwietnia
2004r.
o ochronie
przyrody
(Dz. U.
z 2016r.poz.2134 z późn. zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala co następuje:
§ 1. 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie drzewa z gatunku lipa
drobnolistna (Tilia cordata) - pomnika przyrody rosnącego na terenie działki oznaczonej geodezyjnie
nr 31/2 ark. mapy 1w Proślicach stanowiącej własność Ireny Tkaczuk.
2. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie drzewa z gatunku lipa
drobnolistna (Tilia cordata) - pomnik przyrody rosnącego na terenie działki oznaczonej geodezyjnie
nr 206/3 ark. mapy 1 w Jakubowicach stanowiącej własność Skarbu Państwa.
§ 2. 1. Prace pielęgnacyjne w obrębie drzewa, o którym mowa w §1 ust. 1 przeprowadzone
zostaną zgodnie z zaleceniami zawartymi w ekspertyzie dendrologicznej z dnia 24 września 2016r.
i polegać będą na :
1) wykonaniu cięć korekcyjnych w najwyższych partiach korony polegających na usunięciu
martwego konaru i suchych gałęzi oraz osunięciu gałęzi u podstawy korony,
2) spięciu przewodników wiązaniami elastycznymi,
2. Prace pielęgnacyjne w obrębie drzewa, o którym mowa w§1 ust. 2 przeprowadzone zostaną
zgodnie z zaleceniami zawartymi w ekspertyzie dendrologicznej z dnia 24 września 2016r. i polegać
będą na:
1) wykonaniu w obrębie korony cięć pielęgnacyjnych, polegających na usunięciu suchych konarów
i gałęzi z korony drzewa, usunięciu jemioły,
2) spięciu przewodników wiązaniami elastycznymi,
3) oczyszczenie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie pielęgnowanego drzewa - usunąć albo przyciąć
żywotniki zachodnie rosnące obok.
§ 3. Zabiegi pielęgnacyjne na pomnikach przyrody powinny być przeprowadzone w terminie
do 31 grudnia 2018 roku przy spełnieniu następujących warunków:
1) prace pielęgnacyjne winny być przeprowadzane przez firmę specjalistyczną, posiadającą
uprawnienia do pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowym,
2) po zakończeniu zabiegów pielęgnacyjnych wyznaczony przez Burmistrza Byczyny pracownik
przeprowadzi oględziny pomników przyrody poddanych pielęgnacji, celem weryfikacji zgodności
wykonanych prac z założeniami przedstawionymi w niniejszej uchwale.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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