UCHWAŁA NR LIV/339/2018
RADY GMINY MIEDŹNA
z dnia 25 września 2018 r.
w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych drzewa z gatunku
dąb szypułkowy, stanowiącego pomnik przyrody
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1614)
Rada Gminy Miedźna uchwala
§ 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych drzewa z gatunku dąb
szypułkowy Quercus robur L rosnącego na nieruchomości oznaczonej numerem działki 115/28 obręb Frydek
(arkusz mapy nr 3), uznanego za pomnik przyrody rozporządzeniem Nr 53/06 Wojewody Śląskiego z dnia
5 października 2006 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - drzewa gatunku dąb szypułkowy (Quercus
robur) rosnącego na terenie Nadleśnictwa Kobiór.
§ 2. Zakres uzgodnień, o których mowa w § 1, dotyczy:
1) wykonania cięć sanitarnych - usunięcie gałęzi i konarów suchych oraz likwidację obrywów i wyłamań;
2) redukcji wysokości przewodników (redukcję żywej masy szczytowej partii przewodników w granicach 25 %;
3) wykonania cięć odciążających i prześwietlających peryferycznej partii korony, w tym redukcję żywej masy
korony w ilości do 25 %;
4) montażu atestowanych wiązań elastycznych w ilości 2 sztuk o wytrzymałości dynamicznej na zryw
wynoszącej 8 ton.
§ 3. Zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne na pomniku przyrody powinny być przeprowadzone w terminie
do 10 grudnia 2018 r., przy spełnieniu następujących warunków:
1) prace pielęgnacyjne powinny być przeprowadzone przez firmę posiadającą uprawnienia w zakresie
pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowym;
2) przy wykonywaniu cięć należy dążyć do zachowania jak najbardziej naturalnego pokroju drzew;
3) wykonywane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika przyrody.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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