UCHWAŁA NR II/14/18
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 ze zm.) oraz art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1614) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych na pomniku przyrody:
lipie srebrzystej (łac. Tilia tomentosa) o obwodzie 276 cm mierzonym na wysokości 130 cm, rosnącej przy ul.
Mazowieckiej 2, na działce nr 248/4 obręb 21 Nowe Miasto, ustanowionej uchwałą nr XXI/306/2016 Rady
Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
2. Zakres uzgodnienia, o którym mowa powyżej dotyczy:
1) usunięcia gałęzi bezpośrednio stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa,
2) usunięcia fragmentów złamanych i nadłamanych konarów oraz gałęzi zawieszonych w koronie drzewa
i stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa dla otoczenia,
3) oczyszczenia terenu w bezpośrednim sąsiedztwie drzewa.
3. Zabiegi pielęgnacyjne na pomniku przyrody powinny być przeprowadzone do 31 grudnia 2019 roku, przy
spełnieniu następujących warunków:
1) cięcia sanitarne powinny być przeprowadzone przez osobę posiadającą uprawnienia do pielęgnacji drzew
o charakterze pomnikowym,
2) przy wykonywaniu cięć sanitarnych należy dążyć do zachowania naturalnego pokroju drzewa,
3) wykonane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika przyrody.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.
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Uzasadnienie
W ramach przeglądu dokonano oceny stanu zdrowotnego drzew objętych ochroną (będących pomnikami
przyrody). Wykazała ona konieczność przeprowadzenia zabiegu pielęgnacyjnego lipy srebrzystej w związku
z kolizją z obiektem budowlanym przy ul. Mazowieckiej 2. Wykonanie zabiegu ma na celu usunięcie ryzyka
uszkodzenia budynku oraz poprawę stanu fitosanitarnego drzewa.
Poddanie
drzewa
powyższym
zabiegom
wymaga
wcześniejszego
uzgodnienia
ich
z Radą Miejską Wałbrzycha odnośnie zakresu i warunków prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody.
Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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