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

z dnia .................... 2020 r. 

zmieniająca uchwałę nr XIV/484/20 w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na 
pomnikach 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 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471, 1378) Rada Miasta Szczecin 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XIV/484/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie 
uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) § 2 pkt 13 przyjmuje brzmienie: 

„na drzewie wymienionym w § 1 pkt. 13: 

a) cięcia sanitarne; 

b) cięcia korekcyjne w zakresie do 20% masy asymilacyjnej korony; 

c) poprawienie kątów cięć do tkanki przyrannej; 

d) kontrolę wiązań;”; 

2) § 2 pkt 14 przyjmuje brzmienie: 

„na drzewie wymienionym w § 1 pkt. 14: 

a) cięcia sanitarne; 

b) kontrolę wiązań elastycznych;”; 

3) § 2 pkt 17 przyjmuje brzmienie: 

„na drzewie wymienionym w § 1 pkt. 17: 

a) cięcia sanitarne; 

b) cięcia korekcyjne i odciążające w zakresie do 10% masy asymilacyjnej korony, 

c) w przypadku stwierdzenia objawów antraknozy wykonanie tzw. cięć na krótkopędy; 

d) wykonanie sanacji otoczenia poprzez nawiezienie mulczem organicznym i wzmocnienie 
drzewa nawozami stosownymi do pory roku;”; 

4) § 2 pkt 18 przyjmuje brzmienie: 

„na drzewie wymienionym w § 1 pkt. 18: 

a) cięcia sanitarne; 

b) założenie sześciu wiązań elastycznych na wysokości 12-14m; 

c) w przypadku stwierdzenia objawów antraknozy wykonanie tzw. cięć na krótkopędy; 

d) wykonanie sanacji otoczenia poprzez nawiezienie mulczem organicznym i wzmocnienie 
drzewa nawozami stosownymi do pory roku;”; 

5) § 2 pkt 19 przyjmuje brzmienie: 

Id: 0F41BDD9-AE03-49F2-88E4-AFEA91DAC88A. Projekt Strona 1



„na drzewach w obrębie alei wymienionej w § 1 pkt. 19: 

a) cięcia sanitarne I stopnia drzew oznaczonych na załączniku graficznym do uchwały 
powołującej nr: 5-7, 16, 19, 22, 26, 29-31, 33-36, 38, 45-48, 50, 51, 58, 59, 61-65, 67-76, 78, 
79, 86, 87, 89, 91, 93, 94, 96, 115, 126, 136, 138, 140, 141, 144, 145, 152, 158, 161, 162, 165, 
171, 175, 177, 178, 183, 186, 188, 192, 196, 199, 201, 209, 210, 212; 

b) cięcia sanitarne II stopnia drzew oznaczonych nr: 4, 15, 17, 23, 39, 40, 41, 43, 53, 54-57, 60, 
88, 90, 92, 118, 120, 193, 

c) cięcia sanitarne I i II stopnia drzew oznaczonych nr: 28 i 49; 

d) cięcia korekcyjne drzew oznaczonych nr: 2, 10, 14, 25, 85, 97, 100, 130, 132, 197; 

e) nawożenie drzew nawozami mineralnymi o przedłużonym działaniu; 

f) w przypadku stwierdzenia porażenia drzew mączniakiem prawdziwym lub antraknozą, 
wykonanie oprysków przy użyciu fungicydów; 

g) w przypadku stwierdzenia objawów antraknozy wykonanie tzw. cięć na krótkopędy.”. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

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

W trakcie monitoringu pomników przyrody, prowadzonego w okresie letnim, stwierdzono, że stan

zdrowotny niektórych drzew uległ pogorszeniu w zakresie większym niż zakładano. Po konsultacji

z rzeczoznawcą w zakresie dendrologii, uprawy i ochrony drzew ustalono, że istnieje konieczność

nieznacznego zwiększenia zakresu prac pielęgnacyjnych w odniesieniu do tych drzew.

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

wykonanie prac w obrębie pomnika przyrody wymaga uzgodnienie z organem go powołującym.

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

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

jest w pełni uzasadnione.
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