UCHWAŁA NR XXVII/222/20
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, w obrębie ustanowionego
pomnikiem przyrody drzewa gatunku dąb szypułkowy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 713), art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)
uchwala się co następuje:
§ 1. Uzgadnia się przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych i konserwatorskich w obrębie drzewa gatunku dąb
szypułkowy, o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym 630 cm, rosnącego na terenie działki
oznaczonej numerem ewidencyjnym 81/2, obręb ewidencyjny Nowy Jasiniec, ustanowionego pomnikiem
przyrody na podstawie pkt. 346 załącznika do rozporządzenia Nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca
1991 (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 1991 r. Nr 15, poz. 120), numer rejestru wojewódzkiego 346, zwyczajowo zwanego
"Dębem Wyczółkowskiego".
§ 2. 1. Zakres uzgodnionych prac, to:
1) usunięcie drobnego posuszu z korony drzewa,
2) założenie wiązania mechanicznego w koronie drzewa i demontaż dotychczas istniejącego, uszkodzonego
wiązania wraz z odłamanym konarem, który jest zawieszony na tym wiązaniu;
3) kontrola blaszanych zabezpieczeń dużych ran i ubytków, w razie potrzeby usunięcie tych zabezpieczeń
w całości lub w części;
4) wycinka samosiewów drzewek rosnących w obrębie rzutu korony drzewa, za wyjątkiem siewek drzew gatunku
dąb szypułkowy;
5) wykonanie wokół drzewa ogrodzenia o promieniu minimum 12 m;
2. Uzgadnia się termin na wykonanie wymienionych w ust. 1 prac, do dnia 31.12.2021 r.
3. Prace wymienione w ust. 1 pkt 1; 2; 3 mogą być zlecone wykonawcy, który posiada w tym zakresie
niezbędne kwalifikacje.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujwsko-Pomorskiego.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 713), do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych
ustawami do kompetencji rady gminy. Stąd też zgodnie z zapisami art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55), wykonanie prac w obrębie pomnika
przyrody, na potrzeby ochrony przyrody, wymaga uzgodnienia z organem ustanawiającym tę formę ochrony.
Zakres uzgadnianych prac wynika z ekspertyzy dendrologicznej drzewa i ma na celu zabezpieczenie
pomnikowego drzewa na dalsze lata wegetacji, a także zminimalizowanie zagrożenia, jakie w obecnym stanie
fitosanitarnym drzewo to stwarza dla otoczenia.
Mając na uwadze powyższe oraz wyjątkowe walory przyrodnicze, krajobrazowe i historyczne drzewa,
podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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