UCHWAŁA NR XLVI/380/21
RADY GMINY ANDRESPOL
z dnia 10 grudnia 2021 r.
w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, 1834) oraz na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098), Rada Gminy w Andrespolu uchwala, co następuje:
§ 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwujących pomnika przyrody drzewa gatunku dąb szypułkowy w miejscowości Andrespol rosnącego w obrębie działki nr ew. 71/27,
ustanowionego na podstawie zarządzenia Wojewody Łódzkiego nr 12/91 z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie
uznania tworów przyrody za pomnik przyrody (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego nr 11, poz. 235 z 31 grudnia 1991 r.).
§ 2. Zakres uzgodnienia, o którym mowa w § 1, obejmuje wyłącznie:
1) usunięcie obumarłych gałęzi bezpośrednio stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa;
2) usunięcie fragmentów złamanych i nadłamanych gałęzi zawieszonych w koronie;
3) zabezpieczenie właściwym środkiem w neutralnym kolorze ran powstałych po cięciach sanitarnych
i pielęgnacyjnych.
§ 3. Zabiegi pielęgnacyjne pomnika przyrody, o którym mowa w § 1, winny być przeprowadzone
w terminie do dnia 28 lutego 2022 roku, przy spełnieniu następujących warunków:
1) czynności, o których mowa w § 2, powinny zostać przeprowadzone przez osobę legitymującą się
posiadaniem uprawnień do pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowym;
2) przy wykonywaniu czynności, o których mowa w § 2, należy dążyć do zachowania naturalnego pokroju
drzewa;
3) wykonane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika przyrody oraz naruszenia
ustawowych zakazów wprowadzonych w stosunku do gatunków chronionych występujących w obrębie
tego pomnika.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.
§ 5. 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
Jan Woźniak
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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 2021 r., poz. 1098). Pomnik przyrody objęty niniejszą
uchwałą został wpisany do rejestru na podstawie zarządzenia Wojewody Łódzkiego nr 12/91 z dnia
16 grudnia 1991 r. w sprawie uznania tworów przyrody za pomnik przyrody (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego nr
11, poz. 235 z 31 grudnia 1991 r.).
Zgodnie z art. 45 ust.2 pkt 1 ww. ustawy prace wykonywane na potrzeby ochrony przyrody uzgadnia się
z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody. Jednocześnie Rada Gminy dokonuje uzgodnienia
prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody i realizacji celu publicznego, bez względu na to na mocy
jakiego aktu prawa miejscowego pomnik przyrody został ustanowiony tzn. czy pomnik przyrody został
ustanowiony zarządzeniem prezydenta, rozporządzeniem wojewody czy uchwałą rady gminy.
We wnioskowanym pomniku przyrody widoczne są liczne suche gałęzie, których opadanie na ziemię
może spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Po przeprowadzeniu oględzin drzewa
potwierdzono zasadność przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych.
Przeprowadzenie wskazanych w uchwale zabiegów ma na celu jak najdłuższe zachowanie niniejszego
obiektu przyrodniczego.
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