
UCHWAŁA NR XV/149/2015
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych w alei pomnikowej 
drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2407P, ul. Gminna 

w miejscowości Wierzonka

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) i art. 45 ust. 2 pkt 1 i 4, w związku 
z art. 44 ust. 1, art. 87a, w związku z art 153 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie 
przyrody (Dz. U z 2013r. poz. 627 z późn. zm.) Rada Miejska w Swarzędzu uchwala co 
następuje:

§ 1. 

Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych drzew stanowiących aleję 
pomnikową ustanowioną Rozporządzeniem Nr 2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 stycznia 
2003r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp nr 1, poz. 2, 2003) w sprawie uznania za pomniki przyrody oraz 
uchylenia uznania za pomniki przyrody.

§ 2. 

Zakres uzgodnienia dotyczy:

1. usunięcia martwych konarów oraz posuszu i chorych gałęzi bezpośrednio stwarzających 
zagrożenie bezpieczeństwa, z zastosowaniem tzw. cięcia na obrączkę, bez usuwania konarów 
o średnicy powyżej 10cm;

2. zastosowania wiązań elastycznych typu Cobra w celu poprawienia statyki drzew;
3. wyeliminowania zagrożenia związanego z samoczynnym opadaniem suchych konarów 

oraz oczyszczania terenu w bezpośrednim sąsiedztwie drzew;
4. usunięcia odrostów korzeniowych przy drzewach;
5. prześwietlenia młodego zadrzewienia.

§ 3. 

Zabiegi pielęgnacyjne na pomniku przyrody, o którym mowa w § 1 winny być 
przeprowadzone zgodnie z art. 87a ustawy o ochronie przyrody, przy spełnieniu następujących 
warunków:

1. cięcia sanitarne drzew powinny być przeprowadzone przez firmę specjalistyczną, 
posiadającą uprawnienia do pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowym, pod kierunkiem 
uprawnionego inspektora nadzoru terenów zieleni lub osobę posiadającą odpowiednie 
uprawnienia do pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowym;

2. przy wykonywaniu cięć pielęgnacyjnych należy dążyć do zachowania naturalnego pokroju 
drzew;

3. wykonane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika przyrody 
oraz zniszczenia gatunków chronionych występujących w jego obrębie;
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4. Wykonawca na siedem dni przed rozpoczęciem prac poinformuje Referat Infrastruktury 
Drogowej Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu o zamiarze przystąpienia do wykonania 
zabiegów pielęgnacyjnych.

§ 4. 

Zabiegi pielęgnacyjne powinny być przeprowadzone w terminie do 31 grudnia 2016 r. 
z wyłączeniem okresu lęgowego ptaków.

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Pomnik przyrody określony w § 1 niniejszej uchwały to aleja drzew przy drodze

powiatowej nr 2407P. Rozporządzeniem Nr 2/2003 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9

stycznia 2003 roku przedmiotowa aleja drzew została uznana za pomnik przyrody.

Zarządca drogi, powołując się na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa

użytkowników drogi, wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na wykonanie zabiegów

pielęgnacyjnych drzew rosnących w pasie drogowym. Wnioskodawca prosił o

uzgodnienie zabiegów w zakresie: wycinki odrostów od pnia; podcięcia drzew w zakresie

skrajni drogowej do wysokości 5m; wycięcie suchych, niebezpiecznych konarów w

koronie drzew. Z opinii dendrologicznej, sporządzonej przez inspektora nadzoru terenów

zieleni po dokonaniu oględzin drzew w dniu 14 października 2015 roku wynika, że prace

pielęgnacyjne w drzewostanie powinny obejmować wyłącznie zdjęcie posuszu, usunięcie

nadłamanych i chorych konarów, usunięcie jemioły i nie ma możliwości podniesienia

skrajni drzew do wysokości 5m. Wobec tego, w niniejszej uchwale nie uzgodniono

zabiegów w zakresie podcięcia drzew do wysokości 5m.

Biorąc pod uwagę powyższe należy podjąć czynności mające na celu likwidację

zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników drogi, wobec tego podjęcie uchwały jest

zasadne.
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