PROJEKT
Druk nr 203

UCHWAŁA NR …………
Rady Miejskiej Leszna
z dnia ……......... 2019 roku
w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika
przyrody - drzew uznanych za zbiorowy pomnik przyrody.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 45 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614
ze zm.),

Rada Miejska Leszna
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie koron drzew
położonych na terenie parku miejskiego przy placu Tadeusza Kościuszki w Lesznie,
wchodzących w skład zbiorowego pomnika przyrody, na terenie działki ewidencyjnej
nr 2, ark. m. 17 w Lesznie;
2. Uzgadnia się przeprowadzenie korekty korony drzewa położonego na terenie parku
miejskiego przy placu Tadeusza Kościuszki w Lesznie, wchodzącego w skład zbiorowego
pomnika przyrody:
Liczba
porząd
kowa

Nr inw.
(nr na
mapie)

Nazwa gatunku

Obwód pnia (cm)

Kwatera

Powód korekty korony

1.

115

Wierzba biała

96

X

Zły stan fitosanitarny, liczne
wypróchnienia w koronie, owocniki
grzybów, asymetryczna budowa.

3. Drzewo, o którym mowa w ust. 2 zostało oznaczone na planie sytuacyjnym stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.1. Zakres uzgodnienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 obejmuje:
1) usunięcie suchych, nadłamanych oraz chorych gałęzi i konarów;
2) zabezpieczenie

środkiem

dezynfekującym

miejsc

ubytków

powierzchniowych, powstałych po usunięciu wadliwych gałęzi i konarów.

2. Zakres uzgodnienia, o którym mowa w § 1 ust. 2 obejmuje:
1) korektę korony drzewa w celu poprawy jego statyki, poprzez usunięcie gałęzi
i konarów w wymiarze przekraczającym 30% korony;
2) usunięcie suchych, nadłamanych oraz chorych gałęzi i konarów;
3) zabezpieczenie

środkiem

dezynfekującym

miejsc

ubytków

powierzchniowych, powstałych po usunięciu wadliwych gałęzi i konarów.
§ 3. Zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne na pomniku przyrody, o którym mowa w § 1
i § 2 winny być przeprowadzone w terminie do 31 marca 2020r., przy spełnieniu
następujących warunków:
1) prace winny być przeprowadzone przez osoby lub firmę posiadającą wiedzę
oraz umiejętności do pielęgnacji i konserwacji drzew o charakterze
pomnikowym;
2) wykonywane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych
pomnika przyrody;
3) korekta korony – zabieg, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 winien być wykonany
na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na
konieczność

przeprowadzenia

takiego

zabiegu,

zgodnie

z art. 87a ust. 3 ww. ustawy o ochronie przyrody;
4) po wykonaniu zabiegów należy przeprowadzić oględziny drzew poddanych
zabiegom, celem kontroli zgodności wykonanych prac z założeniami
przedstawionymi w niniejszej uchwale.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Tomasz Malepszy

Uzasadnienie
Do Uchwały Nr ……………… Rady Miejskiej Leszna z dnia …………… 2019 roku
w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody – drzew
uznanych za zbiorowy pomnik przyrody.

Rozporządzenie nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 roku
w sprawie uznania za pomniki przyrody, nadało status pomnika przyrody drzewom
w parku miejskim na terenie placu Kościuszki w Lesznie.
Powyższe rozporządzenie zostało ujęte w obwieszczeniu Wojewody
Wielkopolskiego z dnia 24 marca 1999 roku w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego
obowiązujących na terenie Województwa Wielkopolskiego.
Aktualnie, zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.) organem właściwym do
ustanowienia formy ochrony przyrody jest rada gminy.
Drzewa wchodzące w skład zbiorowego pomnika przyrody wymagają
przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie ich koron z powodu występowania
suchych, nadłamanych oraz chorych gałęzi i konarów.
Ze względu na zły stan fitosanitarny drzewa o nr inw. 115 z gat. wierzba biała oraz
jego asymetryczną budowę konieczne jest usunięcie suchych, nadłamanych oraz chorych
gałęzi i konarów oraz wykonanie zabiegu - korekty korony poprawiającej statykę drzewa i
zapobiegającej jego złamaniu lub wywrotowi.
Działania w obrębie koron ww. drzew mają na celu minimalizację zagrożeń dla ludzi
oraz mienia i wynikają z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego
mieszkańców Miasta Leszna, korzystających z miejsca rekreacji i wypoczynku jakim jest
park przy placu Kościuszki.
Poddanie drzew, będących pomnikiem przyrody powyższym zabiegom
pielęgnacyjnym i konserwacyjnym wymaga wcześniejszego uzgodnienia ich z radą gminy,
w formie uchwały, odnośnie zakresu i warunków prac wykonywanych na potrzeby ochrony
przyrody.

Opracował:
Wydział Ochrony Środowiska

