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Poz. 361
UCHWAŁA NR XIII/84/2019
RADY GMINY W JASIENICY ROSIELNEJ
z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych przy pomniku przyrody
znajdującym się na terenie Gminy Jasienica Rosielna
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Uzgadnia się przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych przy pomniku przyrody znajdującym się na
terenie Gminy Jasienica Rosielna – dębie szypułkowym o obwodzie pnia 370 cm, wysokości 25 m, rosnącym
na działce nr 536, położonej w miejscowości Wola Jasienicka, uznanym za pomnik przyrody uchwałą
Nr IX/73/2007 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 24 września 2007 r.
§ 2. Zakres uzgodnienia, o którym mowa w § 1, obejmuje:
1) usunięcie wyłącznie chorych lub suchych gałęzi z korony drzewa, stwarzających zagrożenie
bezpieczeństwa;
2) oczyszczenie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie pielęgnowanego drzewa.
§ 3. Prace pielęgnacyjne, o których mowa w § 2, należy przeprowadzić przy zachowaniu następujących
warunków:
1) prace pielęgnacyjne winny być wykonane przez firmę specjalistyczną, posiadającą uprawnienia do
pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowym;
2) przy wykonaniu cięć sanitarnych w koronie drzewa należy dążyć do zachowania naturalnego pokroju
drzewa;
3) wykonywane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika przyrody oraz
zniszczenia gatunków chronionych występujących w jego obrębie;
4) po zakończeniu prac pielęgnacyjnych wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy Jasienica Rosielna
przeprowadzą oględziny pomnika przyrody poddanego pielęgnacji, celem kontroli zgodności wykonanych
prac z postanowieniami niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica Rosielna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Pająk

