
 
UCHWAŁA Nr IX/73/2019  

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 23 sierpnia 2019r.  
 

w sprawie uzgodnienia wykonania prac na potrzeby ochrony pomnika przyrody   

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym                

(Dz. U. z 2019r. poz. 506) w związku z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.                

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r. poz. 1614 ze zm.) Rada Gminy Sochocin uchwala, co 

następuje:  

 

§ 1. Uzgadnia się wykonanie prac na potrzeby ochrony pomnika przyrody poprzez wykonanie 

zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie koron 3 dębów szypułkowych usytuowanych na działce 

nr ew. 437 w miejscowości Smardzewo będącej własnością Rzymskokatolickiej Parafii                 

św. Stanisława Kostki w Smardzewie.    

 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

 

 

 

  

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

do UCHWAŁY Nr IX/73/2019  

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 23 sierpnia 2019 r.  

 

w sprawie uzgodnienia wykonania prac na potrzeby ochrony pomnika przyrody   

 

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

(Dz. U. z 2018r. poz. 1614 ze zm.) w stosunku do pomnika przyrody mogą być wprowadzone 

zakazy m.in. niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru. Zakaz nie 

dotyczy prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem 

ustanawiającym daną formę ochrony przyrody. Zgodnie z art. 44 ustawy o ochronie przyrody 

ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały rady gminy. 

Rzymskokatolicka Parafia św. Stanisława Kostki w Smardzewie pismem z dnia 23.07.2019r 

wystąpiła o zgodę na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie koron                              

3 dębów szypułkowych będących pomnikiem przyrody usytuowanym na działce nr ew. 437   

w miejscowości Smardzewo będącej własnością Parafii w Smardzewie. 

W marcu 2019r. na zlecenie Gminy Sochocin Pan mgr Marian Dygul – biegły                         

w zakresie ochrony przyrody, sporządził opinię dendrologiczną w/w pomnika przyrody. 

Opinia zawiera ocenę stanu zdrowotnego poszczególnych drzew oraz zalecane do wykonania 

zabiegi pielęgnacyjne. Zgodnie z opinią wskazane jest oczyszczenie koron drzew z suszu, 

usunięcie tylców po wyłamanych konarach i gałęziach, wykonanie cięć technicznych w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom drogi i terenu przykościelnego, założenie wiązań 

elastycznych w koronach drzew w celu wyeliminowania zagrożenia rozłamania podczas 

wichur.   

 W związku z powyższym przedkłada się uchwałę w przedmiotowej sprawie.  

 

 

    

 


