
 

Uchwała Nr XLIII.538.2021 

                                                  RADY GMINY NADARZYN 

                                                      z dnia 25 sierpnia 2021 r. 

 

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody. 

 

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

( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 45 ust. 2 pkt 1  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody ( t. j. Dz. U. z  2021 r. poz. 1098) Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody –                    

drzew z gatunku lipa drobnolistna tworzących aleję, na działce oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 178 we wsi Rozalin , uznanego za pomnik przyrody orzeczeniem                    

nr 306 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 marca 1977 r.  o uznaniu za 

pomnik przyrody (  Dziennik  Urzędowy Rady Narodowej m. st. Warszawy z dnia 

20.05.1977, Nr 4, poz. 34) oraz Rozporządzeniem Nr 19 Wojewody Mazowieckiego               

z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie 

powiatu pruszkowskiego ( Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 

31.07.2009 r., nr 124, poz. 3634). 

§ 2. Prace pielęgnacyjne przeprowadzone zostaną zgodnie z zaleceniami zawartymi                           

w ekspertyzie arborystycznej.   

§ 3.  Wykaz drzew zakwalifikowanych do pielęgnacji oraz zakres prac, o których mowa w § 1 

znajduje się w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 4. Zabiegi pielęgnacyjne na pomniku przyrody powinny być przeprowadzone w terminie do 

dnia 28 lutego 2022 r., przy spełnieniu następujących warunków: 

a) posusz powinien być usuwany tak, by wyglądało to na naturalne obłamanie, 

b) należy usuwać tylko większy posusz, który może stworzyć realne zagrożenie i tylko w  

miejscach, gdzie to zagrożenie może nastąpić, 

c) cięcia podnoszące skrajnię powinny być wykonywane bardzo delikatnie, 

d) prace pielęgnacyjne powinny być przeprowadzone przez firmę posiadającą 

doświadczenie w zakresie pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowym, 

e) wykonywane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika 

przyrody. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


