UCHWAŁA NR XVI/140/16
RADY GMINY BOLESŁAWIEC
z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie uzgodnienia zakresu prac na potrzeby ochrony pomników przyrody
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 rokuo samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 45 ust. 2 pkt. 1) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 1651, 1045, z 2016r., poz. 422) uchwala się co
następuje:
§ 1. Uzgadnia się zakres prac na potrzeby ochrony następujących pomników przyrody:
1) dąb szypułkowy (nazwa miejscowa „Akcji Siewnej”) ustanowiony Rozporządzeniem Nr 19/94 Wojewody
Jeleniogórskiego z dnia 13 maja 1994r. w sprawie uznania za pomniki przyrody obiektów znajdujących się
na terenie województwa jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj.Jel. Nr 21, poz. 115 z dnia 25 maja 1994r.), rosnący
na terenie działki gruntu nr 129 w obrębie Kraszowice, stanowiącej własność osoby fizycznej;
2) jesion wyniosły (nazwa miejscowa „Zagłoba”) ustanowiony Rozporządzeniem Nr 19/94 Wojewody
Jeleniogórskiego z dnia 13 maja 1994r. w sprawie uznania za pomniki przyrody obiektów znajdujących się
na terenie województwa jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj.Jel. Nr 21, poz. 115 z dnia 25 maja 1994r.), rosnący
na terenie działki gruntu nr 249 w obrębie Rakowice, stanowiącej własność Gminy Bolesławiec;
3) klon jawor (nazwa miejscowa „Kmicic”) ustanowiony Rozporządzeniem Nr 20/94 Wojewody
Jeleniogórskiego z dnia 13 maja 1994r. w sprawie uznania za pomniki przyrody obiektów znajdujących się
na terenie województwa jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj.Jel. Nr 21, poz. 115 z dnia 25 maja 1994r.), rosnący
na terenie działki gruntu nr 249 w Rakowicach, stanowiącej własność Gminy Bolesławiec.
§ 2. 1. Zakres prac na potrzeby ochrony pomników przyrody wymienionych w § 1 obejmuje wykonanie
cięć sanitarnych w koronach, celem usunięcia gałęzi martwych, nadłamanych i zawieszonych, a w przypadku
pomników przyrody wymienionych w § 1 pkt. 1) i 2) także cięć weteranizujących, celem zachowania funkcji
przyrodniczych i estetycznych drzew.
2. Zakres prac na potrzeby ochrony pomnika przyrody wymienionego w § 1 pkt. 1) obejmuje dodatkowo:
1) usunięcie kasztanowca spod okapu korony, celem ograniczenia konkurencji spowodowanej jego
obecnością;
2) usunięcie składu obornika na odległość minimum 20,0m od pnia drzewa, celem ograniczenia zamierania
korzeni wskutek zbyt dużej ilości azotu w glebie;
3) zastosowanie mulczowania, celem rozluźnienia zagęszczonej gleby, jej napowietrzenia i zwiększenia
działalności organizmów glebowych, a tym samym polepszenia witalności drzewa.
3. Zakres prac na potrzeby ochrony pomnika przyrody wymienionego w § 1 pkt. 2) obejmuje dodatkowo
zabezpieczenie przed wyłamaniem dwóch wygonionych konarów za pomocą dwóch wiązań spełniających
niemieckie normy FLL ZTV Baumpflege.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogusław Uziej
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt. 1) ustawy o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 1651,
1045, z 2016r., poz. 422) prace przy pomnikach przyrody na potrzeby ich ochrony przeprowadza się po
uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody. W przedmiotowej sytuacji organem
tym jest Rada Gminy Bolesławiec i to ona uzgadnia prace wykonywane na potrzeby ochrony przyrody, bez
względu na to na mocy jakiego aktu prawa miejscowego pomnik przyrody został ustanowiony.
Po przeprowadzeniu oględzin drzew – pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec,
wytypowano drzewa wymagające niezwłocznego wykonania zabiegów konserwatorskich (pielęgnacyjnych).
Zakres przewidzianych do realizacji prac obejmuje przede wszystkim wykonanie cięć sanitarnych w
koronach, celem usunięcia gałęzi martwych, nadłamanych i zawieszonych, a w przypadku pomników
przyrody wymienionych w § 1 pkt. 1) i 2) uchwały także cięć weteranizujących, celem zachowania funkcji
przyrodniczych i estetycznych drzew. W przypadku pomnika przyrody wymienionego w § 1 pkt. 1)
uchwały do zakresu prac zaliczono dodatkowo: 1) usunięcie kasztanowca spod okapu korony, celem
ograniczenia konkurencji spowodowanej jego obecnością; 2) usunięcie składu obornika na odległość
minimum 20,0m od pnia drzewa, celem ograniczenia zamierania korzeni wskutek zbyt dużej ilości azotu w
glebie; 3) zastosowanie mulczowania, celem rozluźnienia zagęszczonej gleby, jej napowietrzenia i
zwiększenia działalności organizmów glebowych, a tym samym polepszenia witalności drzewa, natomiast
w przypadku pomnika przyrody wymienionego w § 1 pkt. 2) uchwały zabezpieczenie przed wyłamaniem
dwóch wygonionych konarów za pomocą dwóch wiązań spełniających niemieckie normy FLL ZTV
Baumpflege.
Zakres prac został ustalony w oparciu o „Ekspertyzę dendrologiczną”, opracowaną przez Pana Kamila
Witkoś-Gnach (arborysta, dendrolog, BSc (Hons), TechArbA), reprezentującego firmę ARBORIA
Ekspertyzy, Inwentaryzacje i Zabezpieczenia Drzew Usługi Arborystyczne – Kamil Witkoś-Gnach z
siedzibą przy ulicy Świerczewskiego nr 30/2, 59-820 Leśna.
Przedmiotowe prace wykonywane będą na potrzeby ochrony przyrody, w celu zachowania walorów
przyrodniczo-krajobrazowych pomnikowych drzew w dłuższej perspektywie czasowej. Zabiegi te stanowią
formę przekształcania obiektów objętych ochroną, w związku z czym ich realizacja wymaga uzgodnienia z
Radą Gminy Bolesławiec, zgodnie z proponowanym brzmieniem uchwały.
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