
 

 

UCHWAŁA NR VII/48/19 

RADY GMINY W OSTROWIE 

z dnia 28 marca 2019 r. 

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40 ust.1 i art. 41 ustawy z 8 marca 199 r. 

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2019 poz. 506), w związku z art. 45 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 roku o ochronie przyrody (tj. Dz. U.2018 poz.1614) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych – 10 drzew z gatunku dąb szypułkowy z typu 

pomnika Wieloobiektowego rosnących na działce o nr ewid. 1930/1 obręb Kamionka, Gmina Ostrów 

w Leśnictwie Kamionka w oddz. 340, ustanowionych pomnikami przyrody na podstawie Uchwały  

NR XII/74/95 Rady Gminy w Ostrowie z dn. 28 września 1995r.  

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

1) usunięcie wyłącznie suchych, chorych konarów i połamanych gałęzi w koronie drzew, stwarzających 

zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, 

2) oczyszczenie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie pielęgnowanych drzew, 

3) zalecana intensywność cięcia do 25%. 

2. Zabiegi pielęgnacyjne na potrzeby ochrony przyrody  w/w pomników przeprowadzi we własnym  

zakresie i na własny koszt zarządca nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr: 1930/1 obręb 

Kamionka - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe: Nadleśnictwo Tuszyma 147, 39  321 Tuszyma 

§ 3. Zabiegi pielęgnacyjne na pomnikach przyrody wymienionych w § 1 powinny być przeprowadzone do 

30 grudnia 2019 r. przy spełnieniu następujących warunków: 

1) prace pielęgnacyjne winny być przeprowadzone przez osoby posiadające uprawnienia do pielęgnacji drzew 

o charakterze pomnikowym, 

2) przy wykonaniu cięć sanitarnych w koronie należy dążyć do zachowania naturalnego pokroju drzewa, 

3) wykonywane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika przyrody, 

4) w przypadku stwierdzenia gatunków chronionych podczas prowadzonych prac należy uzyskać zezwolenie 

o którym mowa w art. 56 ust. 1 i ust 2 ustawy o ochronnie przyrody, 

5) po zakończeniu zabiegów pielęgnacyjnych Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy 

Ostrów przeprowadzi oględziny pomników przyrody poddanych pielęgnacji ,celem kontroli zgodności 

wykonanych prac z założeniami przedstawionymi w niniejszej uchwale. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia czwartek, 25 kwietnia 2019 r.

Poz. 2532



§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Józef Bajor 
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