UCHWAŁA NR 375/XXXIX/2022
RADY GMINY GOSTYNIN
z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody - 2 alei drzew
zlokalizowanych w miejscowości Białe na terenie gminy Gostynin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.
U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, poz. 1718, poz. 84) Rada Gminy Gostynin uchwala co następuje:
§ 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody:
- alei drzew gatunku Lipa drobnolistna (Tilia cordata) zlokalizowanej na działce o nr ewid. 199 obręb Białe,
gm. Gostynin;
- alei drzew gatunku Lipa drobnolistna (Tilia cordata) zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 202/9 i 202/10 obręb
Białe, gm. Gostynin,
uznanych za pomnik przyrody na mocy Rozporządzenia Nr 20 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 maja 2007 r.
w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu gostynińskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 89, poz.
2103).
§ 2. Zakres prac, o których mowa w § 1 obejmuje:
a)

wykonanie w koronie cięć sanitarnych polegających na usunięciu gałęzi martwych, zamierających,
nadłamanych oraz słabo umocowanych,

b)

wykonanie w koronie cięć prześwietlających,

c)

wykonanie cięć korygujących polegających na wykonaniu skrajnych zabiegów w już ukształtowanej koronie
celem poprawienia stabilności konstrukcji,

d)

cięcia konarów i gałęzi w koronie wykonać należy zgodnie z zasadą „1/3” w myśl, której średnica
pozostawionej, tuż poniżej cięcia, gałęzi nie jest mniejsza od 1/3 średnicy powstałej po usunięciu rany,

e)

zabezpieczenie miejsc po odciętych konarach i gałęziach polegające na oczyszczeniu, uformowaniu
i zaimpregnowaniu powierzchni rany lub ubytku. W przypadku ran o średnicy do 10 cm zabezpieczeniu
podlega cała powierzchnia preparatem emulsyjnym. W przypadku ran o średnicy powyżej 10 cm stosuje się
preparat emulsyjny tylko na krawędziach rany, zaś część centralną zabezpiecza się preparatem
impregnującym,

f)

założenie w koronie wiązań elastycznych opasowych stabilizujących drzewo. Punkt mocowania wiązania
należy założyć powyżej środka ciężkości lżejszego pnia. W praktyce na wysokości około 2/3 chronionej
części drzewa mierzonej od rozwidlenia.
§ 3. 1. Zabiegi pielęgnacyjne na pomnikach przyrody powinny być przeprowadzone w terminie do 31

grudnia 2022 r. przez firmę specjalistyczną mającą doświadczenie w pielęgnacji drzew uznanych za pomniki
przyrody.

2. Przy wykonywaniu cięć sanitarnych należy dążyć do zachowania naturalnego pokroju drzewa. Wykonane
prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika przyrody oraz naruszenia ustawowych
zakazów wprowadzonych w stosunku do gatunków chronionych występujących w obrębie tego pomnika.
3. Prace będą prowadzone w oparciu o ekspertyzę dendrologiczną opracowaną przez GREEN CARPET Mariusz
Walczak.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gostynin.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Renata Kędzierska

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1098 ze zm.), w stosunku do pomnika przyrody, zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą prac
wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony
przyrody. Prace pielęgnacyjne pomnika przyrody zostaną przeprowadzone
dendrologiczną
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