
UCHWAŁA NR LII/552/2018
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych 
pomnika przyrody dębu szypułkowego "Gruby Dąb", rosnącego na terenie Skansenu 

Pszczelarskiego, znajdującego się przy ulicy Poznańskiej 35 w Swarzędzu.

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  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) i art. 45 ust. 2 pkt 1 i 4, 
w związku z art. 44 ust. 1, art. 87a, art. 153 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie 
przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.) Rada Miejska w Swarzędzu uchwala co 
następuje:

§ 1. 

Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych dębu 
szypułkowego "Gruby Dąb", rosnącego na terenie Skansenu Pszczelarskiego, znajdującego się 
przy ulicy Poznańskiej 35 w Swarzędzu, stanowiącego pomnik przyrody ustanowiony 
Rozporządzeniem Nr 2/2003 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 stycznia 2003 r. (Dz. Urz. 
Woj. Wlkp z 2003 r., nr 1, poz. 2) w sprawie uznania za pomniki przyrody oraz uchylenia 
uznania za pomniki przyrody.

§ 2. 

Zakres uzgodnionych zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych w obrębie pomnika 
przyrody, o którym mowa w § 1 obejmuje:

1. cięcia pielęgnacyjne (cięcia sanitarne, prześwietlające, korygujące, redukujące, 
poprawiające statykę);

2. leczenie uszkodzeń i zabezpieczenie ubytków, w razie konieczności;
3. oczyszczenie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie pielęgnowanego drzewa.

§ 3. 

Zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne na pomniku przyrody, o którym mowa w § 1 winny 
być przeprowadzone zgodnie z art. 87a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie 
przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.), przy spełnieniu następujących warunków:

1. cięcia sanitarne drzewa 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 
drzewa;

3. wykonane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika przyrody 
oraz zniszczenia gatunków chronionych występujących w jego obrębie;

4. zabiegi pielęgnacyjne na pomniku przyrody powinny być przeprowadzone w terminie do 
31 grudnia 2018 r.;
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5. wykonawca, w terminie 7 dni od zakończenia prac, poinformuje Burmistrza Miasta i Gminy 
Swarzędz o wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych, wówczas zostaną 
przeprowadzone oględziny, celem kontroli zgodności wykonanych prac z założeniami 
przedstawionymi w niniejszej uchwale.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Pomnik przyrody określony w § 1 niniejszej uchwały to dąb szypułkowy "Gruby

Dąb", rosnący na terenie Skansenu Pszczelarskiego, znajdującego się przy ulicy

Poznańskiej 35 w Swarzędzu. Przedmiotowy dąb został uznany za pomnik przyrody

Rozporządzeniem Nr 2/2003 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 stycznia 2003 roku .

W nocy z 18 na 19 czerwca br. w wyniku silnego wiatru dąb zrzucił dwa konary,

które wyrządziły szkody. W dniu 19.06.2018 r. zarządca terenu, powołując się na

konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników obiektu, wystąpił z wnioskiem o

wyrażenie zgody na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych drzewa.

Przeprowadzone w dniu 19.06.2018 r. oględziny drzewa pomnikowego

potwierdziły, że wymaga ono zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych, w celu

zachowania jego walorów przyrodniczych oraz zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i

mienia.

Wykonanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych i konserwujących w obrębie

przedmiotowego pomnika przyrody możliwe będzie po podjęciu uchwały przez Radę

Miejską w Swarzędzu uzgadniającej te zabiegi, gdyż 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. 142 z późn. zm.)

zakazy wprowadzone w stosunku do pomników przyrody nie dotyczą "prac

wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym

daną formę ochrony przyrody".

Rada gminy dokonuje uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony

przyrody i realizacji celu publicznego, bez względu na to na mocy jakiego aktu prawa

miejscowego pomnik przyrody został ustanowiony, tzn. czy pomnik przyrody został

ustanowiony rozporządzeniem wojewody czy uchwałą rady gminy.

Dodatkowo omawiany dąb rośnie na terenie wpisanym do rejestru zabytków. Na

terenach wpisanych do rejestru zabytków każde działanie związane z utrzymaniem i

konserwacją zieleni wymaga zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Zatem

po podjęciu niniejszej uchwały zarządca terenu winien wystąpić o takie pozwolenie.

W związku z powyższym, z uwagi na potrzebę poprawy ogólnego stanu

zdrowotnego ww. drzewa i jego zachowania na gruncie w formie niestwarzającej

zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni

uzasadnione.
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