UCHWAŁA NR XXXV/286/21
RADY GMINY ANDRESPOL
z dnia 24 lutego 2021 r.
w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody
Na podstawie art. 7 ust. 1pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 45 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378), Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje:
§ 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych 4 sztuk drzew gatunku: Lipa drobnolistna (2
sztuki), Klon Jawor (1 sztuka), Wiąz szypułkowy (1sztuka), uznanych za pomniki przyrody rozporządzeniem
Wojewody Łódzkiego Nr 12/91 z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie uznania niektórych tworów przyrody na
terenie województwa łódzkiego za pomniki przyrody i ochrony tych pomników (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
Nr 11 poz. 235 z dnia 31 grudnia 1991 r.), rosnących na działce nr ewid. 174/17 położonej w obrębie Nowy
Bedoń.
§ 2. Zakres uzgodnienia, o którym mowa w §1 dotyczy:
1) usunięcia uschniętych konarów bezpośrednio stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa;
2) oczyszczenia i zabezpieczenia miejsc powstałych po usunięciu uschniętych konarów;
3) wykonanie wiązań drzew typu GEFA.
§ 3. Zabiegi pielęgnacyjne na pomniku przyrody powinny być przeprowadzone w roku 2021 r. przy
spełnieniu następujących warunków:
1) prace prowadzone w koronie drzew powinny być wykonane przez osobę posiadającą uprawnienia do
pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowym;
2) przy usuwaniu uschniętych konarów należy dążyć do zachowania naturalnego pokroju drzew;
3) wykonane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomników przyrody;
4) po wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych drzewa zostaną poddane oględzinom.
§ 4. Uchyla się Uchwałę nr XXXIV/281/21 Rady Gminy Andrespol z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie
uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Andrespol oraz na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Andrespol.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol
Jan Woźniak
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