UCHWAŁA NR XLII/405/2018
RADY MIEJSKIEJ W POLICACH
z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, 130) i art 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2018 r. poz. 142 i poz. 10) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych trzech pomników przyrody - w tym dwóch
drzew z gatunku buk pospolity i jednego drzewa z gatunku sosna pospolita forma kołnierzykowata rosnących
w Policach na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych
Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach przy ul. Korczaka 53, na działce o nr ew. 3335/10 obręb Police
16, ustanowionych uchwałą nr XXXVIII/366/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1017).
§ 2. Zakres uzgodnienia o którym mowa w § 1 obejmuje:
1. Zabiegi pielęgnacyjno-zachowawcze poprawiające statykę drzewa z gatunku buk pospolity nr 1 (obwód pnia
na wysokości 1,3 m wynosi 395 cm):
1) wykonanie cięć sanitarnych - usunięcie pędów, gałęzi i konarów chorych, martwych lub złamanych;
2) wykonanie cięć korygujących - poprawiających statykę drzewa, polegających na obniżeniu korony drzewa
w górnej partii korony (obniżenie wysokości korony o około 1,5-1,7 m), bezwzględnie nie należy wykonywać
dalszych cięć dolnych partii korony (tzw. cięć podkrzesujących);
3) montaż wiązania elastycznego typu „Cobra" - instalacja w koronie drzewa wiązań elastycznych typu „Cobra"
wiązanie w trójkąt. W omawianym przypadku po redukcji wysokości korony drzewa wiązania powinny zostać
zainstalowane na wysokości około 12 m n.p.g.
2. Zabiegi pielęgnacyjno-zachowawcze poprawiające statykę drzewa z gatunku buk pospolity nr 2 (obwód pnia
na wysokości 1,3 m wynosi 347 cm):
1) wykonanie cięć sanitarnych - usunięcie pędów, gałęzi i konarów chorych, martwych lub złamanych;
2) wykonanie cięć prześwietlających - rozluźniające zbyt zagęszczoną koronę, zapewniające lepsze jej
naświetlenie i przewietrzenie, maksymalnie 5% powierzchni asymilacyjnej (żywych odgałęzień);
3) montaż wiązania elastycznego typu „Cobra" - instalacja w koronie drzewa wiązania elastycznego typu
„Cobra", wiązanie pojedyncze. W omawianym przypadku po redukcji wysokości korony drzewa wiązania
powinny zostać zainstalowane na wysokości około 12 m n.p.g.
3. Zabiegi pielęgnacyjno-zachowawcze poprawiające warunki wzrostu oraz statykę drzewa z gatunku sosna
pospolita forma kołnierzykowata (obwód pnia mierzony na wysokości 1,3 m wynosi 178 cm):
1) wykonanie cięć sanitarnych - usunięcie pędów, gałęzi i konarów chorych, martwych lub złamanych;
2) montaż wiązania elastycznego typu „Cobra" - instalacja w koronie drzewa wiązania elastycznego typu
„Cobra", wiązanie pojedyncze. W omawianym przypadku po redukcji wysokości korony drzewa wiązania
powinny zostać zainstalowane na wysokości około 15,5-16 m n.p.g.
§ 3. Prace będą prowadzone w oparciu o ekspertyzę dendrologiczną opracowaną przez dr inż. Marcina Kubusa
z Pracowni Dendrologiczno-Projektowej z siedzibą w Przylepie.
§ 4. Zabiegi pielęgnacyjne na pomnikach przyrody powinny być przeprowadzone w terminie do 31 grudnia
2018 r. przez firmę specjalistyczną mającą doświadczenie w pielęgnacji drzew uznanych za pomniki przyrody.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Polickiemu.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Witold Król
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UZASADNIENIE
Dnia 12 lutego 2018 roku Wicestarosta Mariusz Sarnecki na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 i art. 18 ust. 1
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, 130), w
związku z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz.
142, 10) zwrócił się do Rady Miejskiej w Policach z wnioskiem o uzgodnienie przeprowadzenia zabiegów
zachowawczo-pielęgnacyjnych i zabezpieczających trzech drzew ustanowionych pomnikami przyrody
zlokalizowanych na

terenie

Specjalnego

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Nr

1

dla

Dzieci

Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, w granicach nieruchomości będącej
własnością Powiatu Polickiego stanowiącej działkę nr 3335/10 z obrębu ewidencji gruntów i budynków Nr
16 Police, w gminie Police.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie
przyrody, prace w obrębie gatunków objętych ochroną pomnikową wykonane na potrzeby ich ochrony
przeprowadzane są po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody.
Projekt przygotował Wydział Ochrony Środowiska.
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