UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2019 r. poz. 506; poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 44 ust. 1 i art 45 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55) Rada Miejska w Młynarach
uchwala, co następuje:
§ 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych pomnika
przyrody z gatunku dąb
szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pinia na wysokości 130 cm – 3000 cm, zlokalizowanego w oddz.
251d tj. na działce Nr 3249 położonej w obrębie wsi Sąpy gm. Młynary
§ 2. Zakres uzgodnienia o którym mowa w § 1 dotyczy usunięcia uschniętych i połamanych gałęzi
i konarów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi.
§ 3. Zabiegi pielęgnacyjne na pomniku przyrody powinny być przeprowadzone terminie do dnia 28 lutego
2021 roku przy spełnieniu warunków:
- cięcia pielęgnacyjne drzewa winny być przeprowadzone przez osobę posiadająca uprawnienia do
pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowym;
- wykonane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika przyrody oraz zniszczenia
gatunków chronionych występujących w jego obrębie;
- materiał drzewny (gałęzie, konary) pochodzące z cięć pielęgnacyjnych pomnika winien pozostać
w granicach Rezerwatu Przyrody „LENKI” do naturalnego rozkładu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Nadleśnictwo Młynary pismem z dnia 06 marca br. znak: Zn.spr.: ZG-721.1.20320 wystąpiło do
Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie zabiegu
pielęgnacyjnego pomnika przyrody polegającym usunięciu uschniętych i połamanych gałęzi i konarów tj.
dęba szypułkowego (Quercus robur), uznanego za pomnik przyrody na podstawie rozporządzenia Nr 14/93
Wojewody Elbląskiego z dnia 27 grudnia 1993 roku w sprawie uznania niektórych tworów przyrody za
pomniki przyrody. Przedmiotowe drzewo znajdującego się na terenie leśnictwa Sąpy oddz. leśny 251d tj.
działka nr 3249 położona w obrębie wsi Sąpy, gm. Młynary. W koronie drzewa występują uschnięte
i połamane gałęzie i konary, które stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi chcących obejrzeć
pomnik przyrody.
Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ustanowienie
pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo –
krajobrazowego następuje w drodze uchwały. W stosunku do pomnika przyrody, stanowiska
dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo – krajobrazowego ustawodawca
określono zakazy, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 -11.
Zgodnie z art. 45 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy zakazy te nie dotyczą:
1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną
formę ochrony przyrody;
2) realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę
ochrony przyrody;
3) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa;
4) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.
Usunięcie suchych i połamanych gałęzi i konarów nie wpłynie negatywnie na stan korony drzewa
i walorów przyrodniczych pomnika. Wskazane zakazy w art. 45 ust. 1 pkt 1 – 11 nie dotyczą prac opisanych
w art. 45 ust. 2 pkt 4.
Biorąc powyższe pod uwagę Rada Miejska w Młynarach wyraża zgodę na wykonanie prac
polegających na usunięciu suchych i połamanych gałęzi, konarów z wymienionego drzewa w celu
zapewnienie bezpieczeństwa ludzi.

