PROJEKT
UCHWAŁY NR ……………………….
RADY GMINY NADARZYN
z dnia …………………………………..
w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika 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 ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm., poz. 1000, poz. 1349,
poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm., poz. 2244, poz. 2340), Rada Gminy
Nadarzyn uchwala, co następuje:
§ 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody – drzewa z
gatunku dąb szypułkowy ( Quercus robur) o obwodzie pnia na wysokości 130 cm – 318 cm ,
znajdującego się w Młochowie, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 209,
uznanego za pomnik przyrody orzeczeniem nr 792 z dnia 2 maja 1983 r. o uznaniu za
pomnik przyrody ( Dziennik Urzędowy Rady Narodowej m. st. Warszawy z dnia
01.12.1983r., Nr 20, poz. 77) oraz Rozporządzeniem Nr 19 Wojewody Mazowieckiego z dnia
31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu
pruszkowskiego ( Dz. U. Woj. Mazowieckiego z dnia 07.07.2009 r., nr 124, poz. 3634).
§ 2. Zakres prac, o których mowa w § 1 obejmuje:
a) usunięcie w koronie gałęzi oraz konarów suchych, chorych i połamanych –
zlokalizowanych głównie w części północnej korony,
b) usunięcie w koronie gałęzi wchodzących w dach i elewację budynku przychodni
zdrowia ( dotyczy to pędów regeneracyjnych),
c) poprawienie skrajni drogowej – podcięcie najniższych gałęzi tak, by nie były narażone
na uszkadzanie przez przejeżdżające pod nimi samochody,
d) po wykonaniu powyższych zabiegów, poprawienie statyki drzewa zachwianej
wykonanymi cięciami tak, by zlikwidować ryzyko niestabilności drzewa.
§ 3. 1.Zabiegi pielęgnacyjne na pomniku przyrody powinny być przeprowadzone w terminie
do dnia 28 lutego 2019 r. przez firmę specjalistyczną posiadającą doświadczenie w
pielęgnacji drzew uznanych za pomniki przyrody wpisanych do rejestru zabytków.
2. Wykonane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych drzewa będącego
pomnikiem przyrody.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

