
 

 

UCHWAŁA NR V/52/2019 

RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE 

z dnia 29 kwietnia 2019 r. 

w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody –  

dąb szypułkowy zlokalizowany na terenie nieruchomości nr 951/2 oraz 1055 w miejscowości Rudka 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 12 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) Rada Miejska w Sieniawie uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody 

ustanowionego Rozporządzeniem Nr 25 Wojewody Podkarpackiego z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. 

Prz. Nr 11 poz. 114) – dąb szypułkowy nr. 24 i nr 25 (Quercus robur), zlokalizowanych na terenie 

nieruchomości nr 951/2 oraz 1055 w miejscowości Rudka. 

2. Zakres uzgodnienia, o którym mowa powyżej dotyczy: 

1) wykonania cięć pielęgnacyjnych i korekcyjnych, 

2) zastosowania wiązań lub podpór (jeśli będzie konieczność), 

3) ustawienia tabliczki pomnikowej, 

4) oczyszczenia terenu w bezpośrednim sąsiedztwie krzewów po przeprowadzonych zabiegach. 

3. Zabiegi pielęgnacyjne na pomniku przyrody powinny być przeprowadzone do dnia 31 grudnia 

2019 roku, przy spełnieniu następujących warunków: 

1) cięcia pielęgnacyjne i korekcyjne powinny być przeprowadzone przez osobę posiadającą uprawnienia do 

pielęgnacji zieleni o charakterze pomnikowym, 

2) przy wykonywaniu cięć pielęgnacyjnych i korekcyjnych należy dążyć do zachowania naturalnego pokroju 

krzewów, 

3) wykonane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika przyrody. 

4) przed rozpoczęciem prac pielęgnacyjnych Wykonawca poinformuje Referat Rozwoju i Gospodarki 

Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Sieniawa o rozpoczęciu i zakończeniu prac. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sieniawa. 

§ 3. Traci moc Uchwała nr IV/43/2019 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie 

przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody – dąb szypułkowy 

zlokalizowany na terenie nieruchomości nr 951/2 oraz 1055 w miejscowości Rudka. 
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Rzeszów, dnia 21 maja 2019 r.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Sieniawie 

 

 

Danuta Król 
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