UCHWAŁA NR XLV/307/2022
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia 30 sierpnia 2022 r.
w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomniku przyrody
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916), Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§ 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody - dębie
szypułkowym (Quercus robur), rosnącym na terenie działki nr ew. 236 obręb Kępa;
stanowiącym pomnik przyrody ustanowiony Rozporządzeniem Nr 41 Wojewody
Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na
terenie powiatu płońskiego;
§ 2. Zakres zabiegów pielęgnacyjnych, o których mowa w § 1 obejmuje:
1) cięcia sanitarne;
2) cięcia korekcyjne i techniczne w granicach do 20% obecnej masy korony;
§ 3. Zabiegi pielęgnacyjne na pomniku przyrody, o których mowa w § 2 winny być
przeprowadzone w terminie do 30 czerwca 2023 r. przy zachowaniu następujących
warunków:
1) zabiegi pielęgnacyjne powinny być wykonane przez jednostkę specjalistyczną,
posiadającą uprawnienia do pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowym, pod
kierunkiem uprawnionego inspektora nadzoru terenów zieleni lub osobę posiadającą
uprawnienia do pielęgnacji drzew charakterze pomnikowym;
2) wykonane zabiegi pielęgnacyjne nie mogą spowodować utraty walorów
przyrodniczych pomnika przyrody;
3) wykonawca, w terminie 7 dni od zakończenia zabiegów pielęgnacyjnych, winien
poinformować Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin o ich wykonaniu, celem
przeprowadzenia oględzin pod kątem zgodności wykonanych zabiegów z ustaleniami
niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
UCHWAŁY NR XLV/307/2022
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia 30 sierpnia 2022 r.
w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomniku przyrody
Aktem prawnym, regulującym cele, zasady i formy ochrony przyrody w Polsce jest ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916). Zgodnie z art. 45
ust. 2 pkt 1 w/w ustawy prace wykonywane na potrzeby ochrony przyrody uzgadnia się
z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody. Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy
ustanowienie pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze uchwały rady gminy. Jednocześnie
rada gminy dokonuje uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody
i realizacji celu publicznego, bez względu na mocy jakiego aktu prawa miejscowego pomnik
przyrody został ustanowiony, tzn. czy pomnik przyrody został ustanowiony rozporządzeniem
wojewody czy rady gminy.
W sierpniu 2022 roku zostały przeprowadzone oględziny drzewa gatunku dąb szypułkowy
rosnącego na działce nr ew. 236 ustanowionego pomnikiem przyrody. Oględziny
potwierdziły konieczność poprawy stanu fitosanitarnego drzewa oraz zapewnienie
bezpieczeństwa ludzi i mienia poprzez przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych
określonych w projekcie uchwały.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przez Radę Miejską w Sochocinie uchwały w sprawie
uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzewa jest uzasadnione.

