
UCHWAŁA NR XIV/484/20
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 28 stycznia 2020 r.

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 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) 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, 1815), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na następujących pomnikach 
przyrody:

1) dębie szypułkowym Quercus robur, rosnącym na terenie działki nr 3/51 obręb 21 Śródmieście 
przy ul. Piotra Skargi 31; stanowiącym pomnik przyrody ustanowiony Zarządzeniem nr 17/86 
Wojewody Szczecińskiego z dnia 10 czerwca 1986 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody;

2) dwóch dębach szypułkowych Quercus robur, rosnących na terenie działki nr 40 obręb 115 Dąbie 
przy ul. Radosnej – ul. Dzikiej; stanowiących pomniki przyrody ustanowione uchwałą Rady 
Miasta Szczecin Nr XLIX/997/02 z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody 
drzew oraz głazów narzutowych znajdujących się na terenie miasta Szczecin;

3) jesionie wyniosłym Fraxinus excelsior z bluszczem pospolitym Hedera helix, rosnącym na terenie 
działki nr 1/6 obręb 3 Śródmieście w parku im. Kownasa; stanowiącym pomnik przyrody 
ustanowiony uchwałą Rady Miasta Szczecin Nr XLIX/997/02 z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie 
uznania za pomniki przyrody drzew oraz głazów narzutowych znajdujących się na terenie miasta 
Szczecin;

4) dębie szypułkowym Quercus robur "Dębie Miłośników Prawobrzeża", rosnącym na terenie 
działki nr 43 obręb 153 Dąbie przy Rondzie Regana, stanowiącym pomnik przyrody ustanowiony 
uchwałą Rady Miasta Szczecin Nr X/197/11 dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie ustanowienia 
pomnika przyrody;

5) kasztanowcu białym Aesculus hippocastanum, rosnącym na terenie działki nr 42/14 obręb 
23 Śródmieście przy ul. 5 lipca 8; stanowiącym pomnik przyrody ustanowiony uchwałą Rady 
Miasta Szczecin Nr XX/563/12 dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia pomnika 
przyrody;

6) klonie kolchidzkim Acer cappadocium "Sułtan", rosnącym na terenie działki nr 32 obręb 
27 Śródmieście na terenie parku im. Żeromskiego; stanowiącym pomnik przyrody ustanowiony 
uchwałą Rady Miasta Szczecin Nr X/975/13 dnia 9 września 2013 r. w sprawie ustanowienia 
pomnika przyrody;

7) buku pospolitym Fagus sylvatica "Wojciech", rosnącym na terenie działki nr 84 obręb 155 Dąbie 
przy ul. Akwarelowej; stanowiącym pomnik przyrody ustanowiony Zarządzeniem nr 46/89 
Wojewody Szczecińskiego z dnia 18 sierpnia 1989 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody;

8) grupie trzech cisów pospolitych Taxus baccata, rosnących na terenie działki nr 3/17 obręb 
36 Pogodno przy ul. Judyma; stanowiących pomnik przyrody ustanowiony uchwałą Rady Miasta 
Szczecin Nr XLIX/997/02 z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew 
oraz głazów narzutowych znajdujących się na terenie miasta Szczecin;

9) grupie czterech cisów pospolitych Taxus baccata, rosnących na terenie działki nr 20/1 obręb 
36 Pogodno przy ul. Broniewskiego 18; stanowiących pomnik przyrody ustanowiony uchwałą 
Rady Miasta Szczecin Nr XLIX/997/02 z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie uznania za pomniki 
przyrody drzew oraz głazów narzutowych znajdujących się na terenie miasta Szczecin;

10) dębie szypułkowym Quercus robur, rosnącym na terenie działki nr 120/14 obręb 144 Dąbie 
w oddziale leśnym 120 k, Leśnictwo Klęskowo; stanowiącym pomnik przyrody ustanowiony 
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Zarządzeniem nr 46/89 Wojewody Szczecińskiego z dnia 18 sierpnia 1989 r. w sprawie uznania za 
pomniki przyrody;

11) buku pospolitym Fagus silvatica, rosnącym na terenie działki nr 120/14 obręb 144 Dąbie 
w oddziale leśnym 120 k, Leśnictwo Klęskowo; stanowiącym pomnik przyrody ustanowiony 
Zarządzeniem nr 46/89 Wojewody Szczecińskiego z dnia 18 sierpnia 1989 r. w sprawie uznania za 
pomniki przyrody;

12) lipie szerokolistnej Tilia plathyphyllos „Walpurga”, rosnącej na terenie działki nr 86/1 obręb 
204 Dąbie przy ul. Topolowej – ul. Mostowej; stanowiącej pomnik przyrody ustanowiony 
Zarządzeniem nr 46/89 Wojewody Szczecińskiego z dnia 18 sierpnia 1989 r. w sprawie uznania za 
pomniki przyrody;

13) lipie drobnolistnej Tilia cordata „Lipie św. Ottona”, rosnącej na terenie działki nr 128 obręb 
195 Dąbie przy ul. Klonowej 14; stanowiącej pomnik przyrody ustanowiony uchwałą Rady Miasta 
Szczecin Nr XLIX/997/02 z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew 
oraz głazów narzutowych znajdujących się na terenie miasta Szczecin;

14) orzechu czarnym Juglans nigra, rosnącym na terenie działki nr 19 obręb 39 Śródmieście przy pl. 
Tobruckim; stanowiącym pomnik przyrody ustanowiony uchwałą Rady Miasta Szczecin Nr 
XLIX/997/02 z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew oraz głazów 
narzutowych znajdujących się na terenie miasta Szczecin;

15) dębie szypułkowym Quercus robur, rosnącym na terenie działki nr 19 obręb 39 Śródmieście przy 
pl. Tobruckim; stanowiącym pomnik przyrody ustanowiony uchwałą Rady Miasta Szczecin Nr 
XLIX/997/02 z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew oraz głazów 
narzutowych znajdujących się na terenie miasta Szczecin;

16) dwóch dębach szypułkowych Quercus robur „Dębach Krzywoustego”, rosnących na terenie 
działki nr 20/14 obręb 160 Dąbie przy ul. Chłopskiej 50-50a; stanowiących pomniki przyrody 
ustanowione uchwałą Rady Miasta Szczecin Nr XLIX/997/02 z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie 
uznania za pomniki przyrody drzew oraz głazów narzutowych znajdujących się na terenie miasta 
Szczecin;

17) platanie klonolistnym Platanus x acerifolia, rosnącym na terenie działki nr 6 dr obręb 
37 Śródmieście przy Trasie Zamkowej; stanowiącym pomnik przyrody ustanowiony uchwałą 
Rady Miasta Szczecin Nr XLIX/997/02 z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie uznania za pomniki 
przyrody drzew oraz głazów narzutowych znajdujących się na terenie miasta Szczecin;

18) platanie klonolistnym Platanus x acerifolia, rosnącym na terenie działki nr 9 obręb 254 Pogodno 
na skwerze im. Janiny Szczerskiej; stanowiącym pomnik przyrody ustanowiony uchwałą Rady 
Miasta Szczecin Nr X/196/11 dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody;

19) alei 212 szt. platanów klonolistnych Platanus x acerifolia, rosnącej na terenie działki nr 13 obręb 
21 Śródmieście przy Jasnych Błoniach w Szczecinie; stanowiącej pomnik przyrody ustanowiony 
uchwałą Rady Miasta Szczecin Nr XLIV/1302/18 dnia 11 września 2018 r. w sprawie pomnika 
przyrody na terenie miasta Szczecina.

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

1) na drzewie wymienionym w § 1 pkt 1:

a) cięcia sanitarne;

b) cięcia korekcyjne i techniczne w granicach do 20% obecnej masy korony;

c) założenie wiązań bezpiecznikowych w przypadku stwierdzenia, w trakcie wykonywania prac 
w koronie, niebezpiecznych nadwątleń konarów czy utajonych próchnielin w przewodnikach;

d) wykonanie sanacji otoczenia poprzez mulczowanie powierzchni okorkami lub korą mieloną 
oraz nawiezienie drzewa nawozami stosownymi do pory roku;
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e) w razie wystąpienia wczesnych objawów mączniaka prawdziwego zastosowanie oprysku 
fungicydami;

2) na drzewach wymienionych w § 1 pkt 2:

a) cięcia sanitarne;

b) cięcia korekcyjne i techniczne w granicach do 15% obecnej masy korony;

c) sprawdzenie istniejących wiązań i ich serwis,

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

3) na drzewie wymienionym w § 1 pkt 3:

a) cięcia sanitarne;

b) cięcia korekcyjne i techniczne (odciążające i pionujące);

c) utrzymywanie pędów bluszczu na obecnej wysokości tj. maksymalnie 13-14m;

d) serwis istniejących wiązań i przystosowanie ich do dalszego wykorzystania;

e) założenie dodatkowych wiązań bezpiecznikowych w przypadku stwierdzenia,
w trakcie wykonywania prac w koronie, niebezpiecznych nadwątleń  konarów czy utajonych 
próchnielin w przewodnikach;

f) wykonanie sanacji otoczenia poprzez mulczowanie powierzchni okorkami lub korą mieloną oraz 
nawiezienie drzewa nawozami stosownymi do pory roku;

g) w przypadku uaktywnienia się wycieków w obrębie bluszczu zastosowanie oprysków 
osłonowych preparatami przeciwgrzybiczymi;

4) na drzewie wymienionym w § 1 pkt 4:

a) cięcia sanitarne;

b) cięcia korekcyjne i techniczne w granicach do 20% obecnej masy korony;

c) serwis istniejących wiązań i przystosowanie ich do dalszego wykorzystania;

d) wykonanie sanacji otoczenia poprzez  mulczowanie powierzchni okorkami lub korą mieloną 
oraz nawiezienie drzewa nawozami stosownymi do pory roku,

e) w razie wystąpienia wczesnych objawów mączniaka zastosowanie klasycznego oprysku 
fungicydami;

5) na drzewie wymienionym w § 1 pkt 5:

a) cięcia sanitarne,

b) cięcia korekcyjne do 15% masy asymilacyjnej;

c) zamontowanie trzech wiązańelastycznych na wysokości ok. 14-15m;

6) na drzewie wymienionym w § 1 pkt 6:

a) cięcia sanitarne;

b) cięcia korekcyjne i techniczne w granicach do 15% obecnej masy korony;

c) założenie dodatkowych wiązań bezpiecznikowych w przypadku stwierdzenia,
w trakcie wykonywania prac w koronie, niebezpiecznych nadwątleń konarów czy utajonych 
próchnielin w przewodnikach;

d) wykonanie sanacji otoczenia poprzez mulczowanie powierzchni okorkami lub korą mieloną 
oraz nawiezienie drzewa nawozami stosownymi do pory roku;

7) na drzewie wymienionym w § 1 pkt 7:
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a) ograniczenie korony drzewa do ok. 6-7m, przy pozostawieniu w bezpiecznym wysokościowo 
i zasięgu stanie, tylko tych części drzewa, które rokują jakiekolwiek szanse utrzymania 
żywotności tj. konary dwóch pięter dwóch żyjących jeszcze przewodników od strony 
południowo-wschodniej;

b) w przypadku całkowitego obumarcia w najbliższym sezonie wegetacyjnym, obniżenie pinia do 
bezpiecznej wysokości ok. 2-3m;

8) na krzewach wymienionych w § 1 pkt 8:

a) usunięcie posuszu z koron;

b) cięcia korekcyjne gałęzi kolidujących ze skrajnią drogową (ok. 1%)

c) wykonanie oprysków preparatami przeciwgrzybicznymi po przyrostach wiosennych (jedno- lub 
dwukrotne, w zależności od warunków pogodowych);

d) sanacja otoczenia poprzez zastosowanie nawozów mineralnych do iglaków i mulczowania 
przyziemia;

9) na krzewach wymienionych w § 1 pkt 9:

a) usunięcie posuszu z koron;

b) wykonanie oprysków preparatami przeciwgrzybicznymi po przyrostach wiosennych (jedno- lub 
dwukrotne, w zależności od warunków pogodowych);

c) sanacja otoczenia poprzez zastosowanie nawozów mineralnych do iglaków i mulczowania 
przyziemia;

10) na drzewie wymienionym w § 1pkt 10:

a) cięcia sanitarne;

b) poprawienie kątów cięć do tkanki przyrannej;

11) na drzewie wymienionym w § 1 pkt 11 cięcia sanitarne;

12) na drzewie wymienionym w § 1 pkt 12 usunięcie martwej części pnia;

13) na drzewie wymienionym w § 1 pkt 13:

a) cięcia sanitarne;

b) poprawienie kątów cięć do tkanki przyrannej;

c) kontrolę wiązań;

14) na drzewie wymienionym w § 1 pkt 14 kontrolę wiązań elastycznych;

15) na drzewie wymienionym w § 1 pkt 15:

a) cięcia sanitarne;

b) cięcia korekcyjne w celu wyeliminowania kolizji korony z trakcją tramwajową;

c) usunięcie owocników grzybów pasożytniczych i zabezpieczenie miejsc po nich preparatami 
przeciwgrzybiczymi;

16) na drzewach wymienionych w § 1 pkt 16 cięcia sanitarne;

17) na drzewie wymienionym w § 1 pkt 17:

a) cięcia sanitarne;

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

18) drzewie wymienionym w § 1 pkt 18:

a) cięcia sanitarne;
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b) wykonanie sanacji otoczenia poprzez nawiezienie mulczem organicznym i wzmocnienie drzewa 
nawozami stosownymi do pory roku;

19) na drzewach w obrębie alei wymienionej w § 1pkt 19:

a) cięcia sanitarne I stopnia drzew oznaczonych w załączniku nr 2 do uchwały Rady Miasta 
Szczecin Nr XLIV/1302/18 dnia 11 września 2018 r. w sprawie pomnika przyrody na terenie 
miasta Szczecina 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 w załączniku nr 2 do uchwały Rady Miasta 
Szczecin Nr XLIV/1302/18 dnia 11 września 2018 r. w sprawie pomnika przyrody na terenie 
miasta Szczecina 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 w załączniku nr 2 do uchwały Rady Miasta 
Szczecin Nr XLIV/1302/18 dnia 11 września 2018 r. w sprawie pomnika przyrody na terenie 
miasta Szczecinanr: 28 i 49;

d) cięcia korekcyjne drzew oznaczonych w załączniku nr 2 do uchwały Rady Miasta Szczecin 
Nr XLIV/1302/18 dnia 11 września 2018 r. w sprawie pomnika przyrody na terenie miasta 
Szczecina 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.

§ 3. Zabiegi pielęgnacyjne na pomnikach przyrody, o których mowa w § 2 winny być 
przeprowadzone w terminie do 31 grudnia 2022 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 
pomników 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.

 
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Renata Łażewska
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