UCHWAŁA Nr LXIV/573/2018
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.1 ) oraz art. 45 ust. 2 pkt 1 w
związku z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1614) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody – aleja
81 lip drobnolistnych (Tilia cordata) oraz dębu szypułkowego (Quercus robur) uznanych za
pomnik przyrody rozporządzeniem Nr 16 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w
sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu otwockiego, a
wyszczególnionych w poz. 42 załącznika do powyższego rozporządzenia, (Dz. Urz. Woj.
Mazow. z 2009 r. Nr 124, poz. 3631) rosnących na działce o nr ew. 1625/2 obr. Otwock Wielki w
Gminie Karczew.
§ 2. Zakres prac, o których mowa w § 1 obejmuje:
1) wykonanie w koronie cięć sanitarnych polegających na usunięciu gałęzi bezpośrednio
wrastających oraz przylegających do linii przewodu SN 15 kV, w taki sposób, aby odległość
gałęzi od przewodu wynosiła co najmniej 4,5 m.
2) oczyszczenie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie pielęgnowanych drzew.
§ 3. Zabiegi pielęgnacyjne na pomnikach przyrody powinny być przeprowadzone w
terminie do 31 grudnia 2018 r., przy spełnieniu następujących warunków:
1) przy wykonywaniu cięć sanitarnych w koronach należy dążyć do zachowania naturalnego
pokroju drzew.
2) wykonywane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomników
przyrody oraz zniszczenia gatunków chronionych, występujących w jego obrębie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz.1000, 1349 i 1432.

UZASADNIENIE
Aktem prawnym regulującym cele, zasady i formy ochrony przyrody w Polsce jest
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 poz. 1614), dalej „ustawa”.
Zgodnie z art.45 ust. 2 pkt 1 ustawy prace wykonywane na potrzeby ochrony przyrody uzgadnia
się z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody. Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy
ustanowienie pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze uchwały rady gminy.
W dniu 10 października 2018 roku przedsiębiorstwo PUH Transport Usługi w
Leśnictwie Barbara Szklarska ul. Podwale 33, 08-540 Stężyca zwróciło się z wnioskiem o
wyrażenie zgody na wykonanie niezbędnych prac pielęgnacyjnych przy drzewach pomnikowych
rosnących na ulicy Zamkowej w Otwocku Wielkim. Wskazano, że drzewa zagrażają prawidłowej
pracy linii elektroenergetycznej oraz stanowią zagrożenie porażenia prądem dla okolicznych
mieszkańców oraz przypadkowych osób.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie przez Radę Miejską w Karczewie uchwały w
sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody-drzew z
gatunku lipa drobnolistna oraz dąb szypułkowy jest uzasadnione.
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