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Zdzieszowice, dn. 16.11.2016r.

Pan Edward Paciorek
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) przekazuję w załączeniu projekt uchwały 
z dnia 16.11.2016r. w sprawie uzgodnienia prac przy pomniku przyrody.

Otrzymuje:
1. Adresat;
2. a/a.



Projekt

Projekt uchwały nie budzS 
zastrzeżeń pod względem 

formalno-prawnym

R a d c a  Prawny
z dnia 16 listopada 2016 r. 
Zatwierdzony przez..........

Elżbiei lilfitów-Pakura

UCHW AŁA N R ......................
RADY M IEJSK IEJ W  ZDZIESZOW ICACH

z dnia .. 2016 r.

w  sprawie uzgodnienia prac przy pom niku przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. 
poz. 446 i 1579) oraz art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. 
poz. 1651, z 2016r. poz. 422) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewie z gatunku klon jawor Acer 
pseudoplatanus, ustanowionym pomnikiem przyrody Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/38/05 
z dnia 26 października 2005r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2005r. 
Nr 72, poz. 2231), znajdującego się na działce ewidencyjnej nr 463, obręb Żyrowa.

§ 2. Zakres uzgodnień, o których mowa w § 1 dotyczy:

1) usunięcia starego wiązania z drzewa i zabezpieczenia drzewa nowym systemem, stosując wiązania dynamiczne 
w trójkąt pomiędzy trzema przewodnikami o wytrzymałości czterech ton,

2) wykonania cięć sanitarnych - usunięcia martwych i zawieszonych gałęzi i konarów bezpośrednio stwarzających 
zagrożenie bezpieczeństwa dla otoczenia,

3) oczyszczenia terenu w bezpośrednim sąsiedztwie drzewa.

§ 3. Zabiegi pielęgnacyjne na pomniku przyrody powinny być przeprowadzone do dnia 31 maja 2017r., przy 
spełnieniu następujących warunków:

1) cięcia sanitarne powinny być przeprowadzone przez osobę posiadającą uprawnienia do pielęgnacji drzew 
pomnikowych,

2) przy wykonywaniu cięć sanitarnych należy dążyć do zachowania naturalnego pokroju drzewa,

3) wykonywane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika przyrody oraz zniszczenia 
gatunków chronionych występuj ących w j ego obrębie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 5, Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Aktem prawnym regulującym cele, zasady i formy ochrony przyrody żywej i nieożywionej oraz krajobrazu w 
Polsce jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z 2016 r. poz. 
422). Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy, prace wykonywane przy pomnikach przyrody na potrzeby ich 
ochrony przeprowadza się po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody. Dla terenu 
Gminy Zdzieszowice organem uzgadniającym prace wykonywane przy pomnikach przyrody na potrzeby ich 
ochrony jest Rada Miejska w Zdzieszowicach, bez względu na mocy jakiego aktu prawnego miejscowego 
pomnik przyrody został ustanowiony.

Opisany w niniejszej uchwale klon jawor ustanowiony został pomnikiem przyrody na podstawie 
Rozporządzenia Wojewody Opolskiego Nr 015 l/P/38/05 z dnia 26 października 2005r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2005r. Nr 72, poz. 2231).

Z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych klonu jaworu, objętego ochroną 
prawną jako pomnik przyrody, rosnącego przy kościele p.w. św Mikołaja w Żyrowej, zlokalizowanego na 
działce nr 463 w Żyrowej, zwróciła się Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Jasionej, która 
to Parafia jest właścicielem przedmiotowej nieruchomości. Zakres prac do wykonania został ustalony w oparciu 
o ekspertyzę dendrologiczną, opracowaną przez firmę ARBORIA, sporządzona na zlecenie Zespołu Opolskich 
Parków Krajobrazowych, w związku z realizowanym projektem „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do 
edukacji i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim" w ramach RPO WO na lata 2014-2020, Oś 
priorytetowa V, Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.1 Ochrona 
różnorodności biologicznej.

Przeprowadzenie wskazanych w uchwale zabiegów ma na celu jak najdłuższe zachowanie niniejszego 
obiektu przyrodniczego.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przez Radę Miejską w Zdzieszowicach uchwały w sprawie 
uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych na drzewie z gatunku klon jawor Acer pseudoplatanus, 
stanowiącego pomnik przyrody, znajdującego się na działce ewidencyjnej nr 463, obręb Żyrowa, jest zasadne.
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