
 

 

UCHWAŁA NR XLVIII/351/2017 

RADY GMINY CHORKÓWKA 

z dnia 24 października 2017 r. 

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych  

pomników przyrody – z terenu Gminy Chorkówka 

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) oraz art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) Rada Gminy Chorkówka uchwala, co następuje: 

§ 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych na siedmiu pomnikach 

przyrody ożywionej, tj. drzewach rosnących na działkach: 

1) Nr ewid. 662/2 w miejscowości Zręcin – drzewo gatunku dąb szypułkowy, ustanowiony pomnikiem 

przyrody na podstawie uchwały NR XLIX/306/14 Rady Gminy Chorkówka z dnia 27 sierpnia 2014 r. 

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody; 

2) Nr ewid. 88/1 w miejscowości Bóbrka – drzewo gatunku lipa, ustanowiony pomnikiem przyrody na 

podstawie uchwały NR III/14/10 Rady Gminy Chorkówka z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie 

ustanowienia pomnika przyrody; 

3) Nr ewid. 2235 w miejscowości Draganowa - drzewo gatunku dąb szypułkowy,  

Nr ewid. 1455/5 i 1455/4 w miejscowości Kopytowa - drzewo gatunku dąb szypułkowy,  

Nr ewid. 3441 w miejscowości Kobylany - drzewo gatunku lipa drobnolistna,  

Nr ewid. 814 i 780/2 w miejscowości Zręcin – drzewo gatunku lipa szerokolistna,  

Nr ewid. 1882 w miejscowości Kobylany – zespół 8 sztuk dębów szypułkowych rosnących w parku 

podworskim w Kobylanach,  

ustanowionych pomnikami przyrody na podstawie uchwały NR XLVI/282/14 Rady Gminy Chorkówka z dnia 

16 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie gminy Chorkówka. 

§ 2. Zakres uzgodnienia, o którym mowa w § 1, dotyczy: 

1) wykonania cięć sanitarnych – usunięcia martwych gałęzi; 

2) wykonania cięć pielęgnacyjnych i korygujących drzew (koron); 

3) usunięcia odrostów korzeniowych; 

4) usunięcia posuszu; 

5) zabezpieczenia drzew poprzez montaż wiązań elastycznych mających zapobiegać rozłamaniom; 

6) oczyszczenia i otwarcia w przypadkach uzasadnionych ubytków kominowych i zabezpieczenia nową 

siatką, wykonania ich drenażu; 
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7) wykonania nawożenia; 

8) uporządkowania terenu w bezpośrednim sąsiedztwie drzew. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chorkówka. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego.  

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy Chorkówka 

 

 

Maciej Jan Sekuła 
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