
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomniku 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 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696) oraz art. 45 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244, 2340, 
z 2019 r. poz. 1696) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na dębie szypułkowym Quercus 
robur, o obwodzie pnia: 720 cm, rosnącym na terenie działki 24/16 obręb 160 Dąbie, przy ul. Leśna 
Polana w Szczecinie, stanowiącym  pomnik przyrody ustanowiony uchwałą Rady Miasta Szczecin Nr 
XXXVI/1066/17  z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

§ 2. Zakres zabiegów pielęgnacyjnych, o których mowa w § 1 obejmuje:

1) cięcia sanitarne tj. usunięcie posuszu w ilości ok. 25% masy asymilacyjnej;

2) wygrabienie oraz utylizację opadłych i porażonych mączniakiem liści oraz pędów.

§ 3. Zabiegi pielęgnacyjne na pomniku przyrody, o którym mowa w § 1 winny być 
przeprowadzone w terminie do 31 grudnia 2019 r. przy zachowaniu następujących warunków:

1) zabiegi pielęgnacyjne powinny być wykonane przez jednostkę specjalistyczną, posiadającą 
uprawnienia do pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowym, pod kierunkiem uprawnionego 
inspektora nadzoru terenów zieleni lub osobę posiadającą uprawnienia do pielęgnacji drzew 
o charakterze pomnikowym;

2) wykonane zabiegi pielęgnacyjne nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika 
przyrody oraz zniszczenia gatunków chronionych w jego obrębie;

3) wykonawca, w terminie 7 dni od zakończenia zabiegów pielęgnacyjnych, winien poinformować 
Prezydenta Miasta Szczecin o ich wykonaniu, celem przeprowadzenia oględzin pod kątem 
zgodności wykonanych zabiegów z ustaleniami niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

W związku z nagłym pogorszeniem stanu zdrowotnego pomnika przyrody – dębu

szypułkowego nr 2, o obwodzie pnia: 720cm, rosnącego na terenie działki 24/16 obręb 160 Dąbie,

przy ul. Leśna Polana w Szczecinie, zlecono biegłemu w zakresie ochrony przyrody wykonanie

ekspertyzy dendrologicznej, mającej na celu:

- określenie stanu zdrowotnego drzewa ze szczegółowym opisem istniejących chorób,

patogenów, uszkodzeń i innych anomalii;

- ustalenie przyczyny zamierania drzewa;

- wskazanie zakresu koniecznych zbiegów pielęgnacyjnych, jakie należy przeprowadzić aby

zahamować postępująca degradację pomnika.

Z opinii biegłego mgr. inż. Krzysztofa Gołębieckiego wykonanej w sierpniu 2019 r. wynika, że

drzewo jest porażone chorobami grzybowymi i wymaga przeprowadzenia w trybie pilnym:

- cięć sanitarnych tj. usunięcia posuszu w ilości ok. 25% masy asymilacyjnej,

- wygrabienia oraz utylizacji opadłych i porażonych mączniakiem liści oraz pędów.

W świetle przepisów art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244, 2340) wykonanie prac w obrębie pomnika przyrody wymaga

uzgodnienie z organem go powołującym.

Wobec powyższego, z uwagi na potrzebę poprawy ogólnego stanu zdrowotnego drzewa

i zapewnienia perspektywicznego stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia, podjęcie niniejszej uchwały

jest w pełni uzasadnione.
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