
PROJEKT 

 

Uchwała nr……………………………… 

Rady Miejskiej Orzesze 

z dnia ……………………………………… 

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych 

pomników przyrody – dębu szypułkowego oraz wiązu górskiego z terenu Gminy Orzesze 

 

 

Na  podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późniejszymi zmianami) oraz art. 45 ust. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 142 z późniejszymi 

zmianami) 

 

Rada Miejska Orzesze uchwala 

 

§ 1 Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych następujących 

pomników przyrody: 

1. Dąb szypułkowy (Quercus robur) rosnącego na pograniczu nieruchomości nr 92/80 oraz 

231/63 w Orzeszu – Zawiści przy ul. Mikołowskiej, uznanego za pomnik przyrody 

Rozporządzeniem nr 57/05 Wojewody Śląskiego z dnia 10 listopada 2005r. 

2. Wiąz górski (Ulmus glabra) rosnącego na nieruchomości nr 1361/219 w Orzeszu przy ul. Św. 

Wawrzyńca, uznanego za pomnik przyrody Rozporządzeniem nr 58/05 Wojewody Śląskiego             

z dnia 10 listopada 2005r.  

§ 2 Zakres uzgodnienia, o którym mowa w § 1 obejmuje: 

1. Wykonanie w koronach cięć sanitarnych polegających na usunięciu gałęzi martwych, 

zamierających, nadłamanych oraz słabo umocowanych stwarzających zagrożenie 

bezpieczeństwa dla otoczenia oraz ruchu drogowego. 

2. Wykonanie w koronach cięć prześwietlających. 

3. Oczyszczenie i zabezpieczenie środkiem dezynfekującym miejsc powstałych po usunięciu 

gałęzi i konarów. 

4. Oczyszczenie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie drzew. 

§ 3 Zabiegi pielęgnacyjne na pomnikach przyrody powinny być przeprowadzone do 31.12.2019r. przy 

spełnieniu następujących warunków: 

1. Zabiegi pielęgnacyjne powinny być przeprowadzone przez firmę specjalistyczną, posiadającą  

uprawnienia do pielęgnacji drzew uznanych za pomnik przyrody. 

2. Przy wykonaniu cięć sanitarnych w koronach należy dążyć do zachowania naturalnego 

pokroju drzew. 

3. Wykonane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomników przyrody 

oraz zniszczenia gatunków chronionych występujących w ich obrębie. 

4. Przed rozpoczęciem prac należy złożyć w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

Leśnictwa i Szkód Górniczych Urzędu Miejskiego w Orzeszu pisemną informację                               

o planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia prac.  

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze. 

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


