Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SĘDZIEJOWICE
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 45 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, poz. 628, poz. 842, z 2014 r. poz. 805, poz. 850, poz. 1101, poz.
1863, z 2015 r. poz. 222, poz. 774) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych na drzewach pomnikach przyrody
tworzących „Aleję Lipową".
§ 2. Zakres uzgodnień, o których mowa w § 1, obejmuje wyłącznie przeprowadzenie prac niezbędnych do
wykonania w celu zachowania i poprawy stanu zdrowotnego drzew i bezpieczeństwa, w szczególności:
1) usunięcie wyłącznie obumarłych konarów i gałęzi, w tym bezpośrednio stwarzających zagrożenie
bezpieczeństwa;
2) usunięcie fragmentów złamanych i nadłamanych konarów i gałęzi zawieszonych w koronach drzew,
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa dla otoczenia;
3) wykonanie cięć korygujących korony drzew z zastrzeżeniem, że w trakcie jednorazowego zabiegu w obrębie
korony drzewa nie można dokonać usuwania więcej niż 20% całej masy żywych gałęzi.
§ 3. Zabiegi, o których mowa w § 1, powinny być przeprowadzone w terminie do 31 grudnia 2015 roku, przy
spełnieniu następujących warunków:
1) przy wykonaniu cięć sanitarnych, sanitarno-redukcyjnych, redukcyjnych i pielęgnacyjnych w koronach drzew
należy dążyć do zachowania naturalnego pokroju i statyki drzewa;
2) wykonane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomników przyrody oraz zniszczenia
gatunków chronionych, występujących w ich obrębie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Sędziejowice oraz na stronie internetowej Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Sędziejowice
Dariusz Cieślak
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Uzasadnienie
W dniu 23 czerwca 2015 roku przeprowadzono inwentaryzację pomnika przyrody - dwustronnej alei lipowej,
ustanowionej Rozporządzeniem Nr 4/2004 Wojewody Łódzkiego z dnia 31 marca 2004 roku, znajdującej się
w Sędziejowicach wzdłuż ulicy Powstańców 1863 roku, na działce nr 129 stanowiącą drogę powiatową 230/E
Brzeski - Sędziejowice.
W ramach inwentaryzacji dokonano oceny stanu zdrowotnego 27 drzew objętych ochroną, w celu podjęcia
uchwały przez Radę Gminy Sędziejowice w sprawie zniesienia statusu „pomnika przyrody" przedmiotowej alei,
która podlegała uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Łodzi. Oględziny alei dokonane
przez pracowników RDOŚ nie wykazały jednak, by spełnione były przesłanki ustawowe zniesienia pomnika,
a jedynie konieczność przeprowadzenia zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych, mających służyć jak
najdłuższemu zachowaniu obiektów przyrodniczych oraz zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego.
Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest uzasadnione.
Sędziejowice, 13.08.2015 r.
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