
Druk Nr

UCHWAŁA NR.....................
RADY GMINY TARNOWIEC

z dnia 21 maja 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach wchodzących w skład Alei 
Lipowej

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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2020 poz. 55 z późn.zm.) Rada Gminy w Tarnowcu uchwala co 
następuje:

§ 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na 10 drzewach gatunku lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) wchodzących w skład "Alei Lipowej" uznanych za pomnik przyrody na podstawie uchwały Nr 
VIII/64/07 Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 23 kwietnia 2007 r. (Podka.07.43.1166) oznaczonych numerami;

a) 43 o obwodzie pnia 235 cm,

b) 50 o obwodzie pnia 262 cm,

c) 23 o obwodzie pnia 244 cm,

d) 22 o obwodzie pnia 276 cm,

e) 21 o obwodzie pnia 370 cm,

f) 53 o obwodzie pnia 290 cm,

g) 59 o obwodzie pnia 320 cm,

h) 62 o obwodzie pnia 335 cm,

i) 63 o obwodzie pnia 278 cm,

j) 64 o obwodzie pnia 260 cm rosnących w pasie drogowym w miejscowości Tarnowiec na części działki 
gruntowej nr 385/1.

§ 2. Zakres uzgodnienia, o którym mowa w § 1 obejmuje:

a) usunięcie suszu konarowego i gałęziowego,

b) zastosowanie wiązania typu „Cobra" mającego na celu zabezpieczenie konara (konarów) przed 
oderwaniem.

§ 3. Zabiegi pielęgnacyjne na drzewach wchodzących w skład pomnika przyrody, o których mowa w §2, 
winny być przeprowadzone do 31 grudnia 2021 roku, przy spełnieniu następujących warunków:

1. Zakres prac nie powinien doprowadzić do asymetrii korony i pozbawienia pomnika przyrody 
dotychczasowych walorów przyrodniczych.

2. Przy wykonywaniu cięć należy dążyć do zachowania jak najbardziej naturalnego pokroju drzewa.

3. Prace pielęgnacyjne powinny być przeprowadzone przez firmę posiadającą uprawnienia w zakresie 
pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowym.

4. Przed rozpoczęciem prac należy upewnić się czy w obrębie drzw gniazdują ptaki. W przypadku 
stwierdzenia obecności gatunków chronionych, ich siedlisk, ostoi bądź gniazd w trakcie wykonywania 
przedmiotowych prac należy wstrzymać prace, gdyż niniejsza uchwała nie jest tożsama z uzyskaniem 
zezwolenia na odstępstwa od zakazów zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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• drzewa pozbawione statusu pomnika przyrody 
Uchwałą nr XXII/147/2020

drzewa do zabiegów
chirurgiczno-pielęgnacyjnych

- drzewa przeznaczone do pielęgnacji 
(cięcia -»-wiązania typu Cobra

- drzewa pozbawione statusu pomnika przyrody 
Uchwałą nr XIV/97/2011
- drzewa pozbawione statusu pomnika
przyrody Uchwalą nr VIII/54/2019

-«2-7? 9 k

■ drzewa usunięte przed nadaniem Alei statusu 
pomnika przyrody

- drzewa dosadzone


