
UCHWAŁA NR XXVIII/236/17
RADY GMINY BOLESŁAWIEC

z dnia 29 listopada 2017 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 roku                                
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 45 ust. 2 pkt. 1) ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 2134 ze zmianami)

§ 1. Uzgadnia się zakres prac na potrzeby ochrony następujących pomników przyrody:

1) dąb szypułkowy (nazwa miejscowa „Alina”) ustanowiony Rozporządzeniem Nr 19/94 Wojewody 
Jeleniogórskiego z dnia 13 maja 1994 roku 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 
1994 roku), rosnący na terenie działki gruntu nr 556/454, obręb Kraszowice;

2) dąb szypułkowy (nazwa miejscowa „Wiktorii”) ustanowiony Rozporządzeniem Nr 19/94 Wojewody 
Jeleniogórskiego z dnia 13 maja 1994 roku 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 
1994 roku), rosnący na terenie działki gruntu nr 571/3, obręb Kruszyn;

3) lipa szerokolistna „Swatka” ustanowiona Rozporządzeniem Nr 20/94 Wojewody Jeleniogórskiego                   
z dnia 13 maja 1994 roku 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 1994 roku), rosnąca na 
terenie działki gruntu nr 10, obręb Lipiany;

4) jesion wyniosły (nazwa miejscowa „Zagłoba”) ustanowiony Rozporządzeniem Nr 19/94 Wojewody 
Jeleniogórskiego z dnia 13 maja 1994 roku 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 
1994 roku), rosnący na terenie działki gruntu nr 249 w obrębie Rakowice, stanowiącej własność Gminy 
Bolesławiec;

5) dąb szypułkowy „Lach” ustanowiony Rozporządzeniem Nr 2/92 Wojewody Jeleniogórskiego z dnia    
24 marca 1992 roku w sprawie uznania za pomniki przyrody obiektów znajdujących się na terenie 
województwa jeleniogórskiego (Dz. Urz. Woj. Jel. Nr 8, poz. 69 z dnia 6 kwietnia 1992 roku), rosnący na 
terenie działki gruntu nr 355, obręb Trzebień Mały.

§ 2. Zakres prac na potrzeby ochrony pomnika przyrody wymienionego w:

1) § 1 pkt. 1) obejmuje wymianę dwóch wiązań na nowe 8 – tonowe wiązania typu cobra oraz dołożenie 
jednego wiązania 8 – tonowego typu cobra do dwupunktowego zabezpieczenia wygonionego nad drogą 
konaru;

2) § 1 pkt. 2) obejmuje dołożenie dwóch amortyzatorów do założonych wiązań 4 – tonowych typu cobra, 
celem poprawy ich działania oraz jednego wiązania 4 – tonowego typu cobra do dwupunktowego 
zabezpieczenia dolnego konaru;

3) § 1 pkt. 3) obejmuje dołożenie jednego amortyzatora do założonego wiązania 4 – tonowego typu cobra, 
celem poprawy jego działania oraz prześwietlenie konaru zabezpieczonego wiązaniem 8 – tonowym typu 
cobra, celem zmniejszenia ryzyka jego wyłamania się;

4) § 1 pkt. 4) obejmuje dołożenie jednego wiązania 4 – tonowego typu cobra, celem dodatkowego 
zabezpieczenia konaru znajdującego się nad drogą;

5) § 1 pkt. 5) obejmuje wymianę dwóch wiązań na nowe 8 – tonowe wiązania typu cobra, dołożenie trzech 
wiązań 8 – tonowych i jednego wiązania 4 – tonowych typu cobra.

§ 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 2016r., poz. 2134 ze
zmianami) 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.

Uchwała dotyczy pomników przyrody, na których prace pielęgnacyjne i zabezpieczające zostały
wykonane we wcześniejszych latach. Mając na uwadze dobrą praktykę, która nakazuje monitorowanie
zabezpieczeń drzew (wiązań) co około 3 lata zasadnym było dokonanie ich przeglądu, celem
zweryfikowania skuteczności ich działania. Przegląd wiązań został zlecony specjaliście z zakresu
dendrologii i arboryście -Panu Kamilowi Witkoś-Gnach, reprezentującemu firmę ARBORIA Ekspertyzy,
Inwentaryzacje i Zabezpieczenia Drzew Usługi Arborystyczne – Kamil Witkoś-Gnach z siedzibą przy ulicy
Świerczewskiego nr 30/2, 59-820 Leśna. Z przeglądu została sporządzona ekspertyza, której treść jest
podstawą niniejszej uchwały.

Prace opisane w uchwale 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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