
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/263/2020 

RADY MIASTA TARNOBRZEGA 

z dnia 29 stycznia 2020 r. 

w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych 2 drzew - pomników przyrody  

nr rej. 668 i 669 w Tarnobrzegu 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.),  a także art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.), Rada Miasta 

Tarnobrzega uchwala, co następuje: 

§ 1. Uzgadnia się przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych 2 drzew – pomników przyrody nr rej. 668 i 669 

w Tarnobrzegu, ustanowionych Rozporządzeniem Nr 2 Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 4 marca 1997 r. 

w sprawie uznania tworów za pomniki przyrody. 

§ 2. Prace pielęgnacyjne wykonywane będą na potrzeby ochrony pomników przyrody i obejmować będą 

cięcia sanitarne w obrębie koron obu drzew (usunięcie posuszu), cięcia korekcyjne i prześwietlające koron, 

mające na celu redukcję maksymalnie 20% koron nad obiektami budowlanymi, a także założenie wiązań 

elastycznych w celu wzmocnienia statyki drzew. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Miasta   

 

 

 Bogusław Potański 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 19 lutego 2020 r.

Poz. 937



UZASADNIENIE 

Pomniki przyrody  nr rej. 668 i 669 to dwa okazałe dęby szypułkowe o obwodach pni na wysokości 130 cm 

– 295 cm i 534 cm i wysokości 12 m i 24 m. Rosną w odległości 2 m od siebie na terenie Wojewódzkiego 

Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w odległości 5,5 m od sąsiadującej ze Szpitalem 

prywatnej, zamieszkałej nieruchomości. W obrębie koron drzew, których średnica wynosi 23,5 m znajdują się: 

dom mieszkalny, ogród, ogrodzenie posesji, szpitalny parking i droga dojazdowa. Stan zdrowotny drzew jest 

poprawny, jednak w koronach występuje ok. 5% posuszu. Korony drzew wymagają także redukcji z racji 

stwarzania zagrożenia dla bezpieczeństwa w/w obiektów budowlanych. Właściciel posesji sąsiedniej 

w miesiącu czerwcu 2019 r. zgłosił zagrożenie konarami drzew po burzy, w trakcie której na teren ogrodu 

przydomowego spadły suche gałęzie drzewa. Pomniki przyrody nr rej. 668 i 669 w Tarnobrzegu zostały 

ustanowione Rozporządzeniem Nr 2 Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 4 marca 1997 r. w sprawie uznania 

tworów za pomniki przyrody. Zgodnie z §2 Rozporządzenia – w stosunku do pomników przyrody zabrania się 

wycinania, niszczenia i uszkadzania, a także wchodzenia na drzewa bez zgody Wojewódzkiego Konserwatora 

Przyrody. Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) zakazy te nie dotyczą prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po 

uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody. Organem tym wg art. 44 ust. 1 ustawy 

o ochronie przyrody jest rada gminy. W związku z powyższym, uzgodnienie powyższego zakresu prac jest 

niezbędne w celu rozpoczęcia prac pielęgnacyjnych pomników przyrody. 
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