UCHWAŁA NR XXXIV/273/14
RADY GMINY BOLESŁAWIEC
z dnia 18 czerwca 2014 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 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 574, 645, 1318, z 2014 r., poz. 379)
oraz art. 45 ust. 2 pkt. 1) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity:
Dz.U. z 2013 r., poz. 627, 628, 842)

u c h w a l a s i ę c o n a s t ę p u j e:
§ 1. Uzgadnia się zakres prac na potrzeby ochrony następujących pomników przyrody:
1) dąb szypułkowy (Qurcus robur), 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 w obrębie Kraszowice, stanowiącej
własność Skarbu Państwa, w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bolesławiec;
2) dąb szypułkowy (Quercus robur) o nazwie „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 w obrębie Trzebień Mały, stanowiącej
własność gminy Bolesławiec.
§ 2. Zakres prac na potrzeby ochrony pomników przyrody wymienionych w § 1 obejmuje:
1) wykonanie cięć pielęgnacyjnych koron, mających na celu usunięcie posuszu oraz
oczyszczenie
i
zabezpieczenie
środkiem
dezynfekującym
ubytków
powierzchniowych powstałych w miejscach po wykonanych cięciach;
2) zastosowanie wiązań elastycznych opasowych w ilości po 2 sztuki na każde
drzewo.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogusław Uziej

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt. 1) ustawy o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2013r., poz.
627 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.
Po przeprowadzeniu oględzin drzew – pomników przyrody na terenie Gminy
Bolesławiec, wytypowano drzewa wymagające niezwłocznego wykonania zabiegów
konserwatorskich (pielęgnacyjnych). Zakres przewidzianych do realizacji prac obejmuje
usunięcie obumarłych, chorych lub uszkodzonych gałęzi i konarów, w celu zmniejszenia
rozmiarów i ciężaru wybranych partii koron, a tym samym poprawienia statyki drzew,
a także założenie wiązań elastycznych opasowych.
Zakres prac został ustalony w oparciu o wytyczne „Ekspertyzy dendrologicznej
2 pomników przyrody – Dębów szypułkowych (Quercus robur)”, opracowanej na zlecenie
Gminy Bolesławiec.
Mając na uwadze fakt, iż przedmiotowe drzewa charakteryzują się obecnością
pachnicy dębowej zakres prac został również przeanalizowany przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, który w decyzji z dnia 22.04.2014r.
Nr WPN.6401.96.2014.MK.1 stwierdził, że zaproponowane w „Ekspertyzie …” prace
pielęgnacyjne nie spowodują zniszczenia siedliska ani pogorszenia warunków
siedliskowych tego owada.
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.

