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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KROSNA 

z dnia .................... 2023 r. 

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych 
pomnika przyrody 

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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 45 ust. 2 
pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 916 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 
§ 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych drzewa 

będącego pomnikiem przyrody:  wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) o obw. pnia 
320 cm, rosnącego w obrębie działki o nr ewid. 2090 obręb Śródmieście. 

§ 2. Zakres uzgodnienia, o którym mowa w § 1 obejmuje: 
1) wykonanie cięć sanitarnych – usunięcie martwych, połamanych i 

uszkodzonych gałęzi; 
2) wymianę istniejących i założenie nowych wiązań statycznych i 

dynamicznych. 
§ 3. Zabiegi pielęgnacyjne na wymienionym w § 1 pomniku przyrody należy 

przeprowadzić w terminie do 31 grudnia 2023 r. przy spełnieniu następujących 
warunków: 
1) prace pielęgnacyjne mogą być przeprowadzone przez firmę 

specjalistyczną, posiadającą uprawnienia do pielęgnacji drzew 
pomnikowych; 

2) przy wykonywaniu cięć w koronie należy dążyć do zachowania 
naturalnego pokroju drzew; 

3) wykonywane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych 
pomnika przyrody oraz zniszczenia gatunków chronionych występujących w 
jego obrębie; 

4) przed rozpoczęciem prac wykonawca poinformuje Wydział Komunalny, 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami Urzędu Miasta Krosna o 
rozpoczęciu a następnie o zakończeniu prac. 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna. 
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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31 stycznia



 
UZASADNIENIE 

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna w sprawie przeprowadzenia zabiegów 
pielęgnacyjnych pomników przyrody. 
 
   
 

Podczas przeglądu drzew rosnących na terenie miasta Krosna stwierdzono 
występowanie posuszu, pękniętych i połamanych konarów oraz ubytków na pniach 
i konarach drzewa gatunku wiąz szypułkowy, rosnącego na działce nr ewid. 2090 
obręb Śródmieście. Zgodnie z wykonana na potrzeby w/w przeglądu dokumentacją 
dendrologiczną dla tego pomnika przyrody konieczne jest wykonanie odpowiednich 
zabiegów pielęgnacyjno-konserwacyjnych w celu jego zachowania oraz 
zminimalizowania zagrożenia dla osób i mienia. Podjęcie uchwały wynika z zapisu 
45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2001 r. o ochronie przyrody, który mówi 
że prace wykonywane na pomnikach przyrody na potrzeby ochrony przyrody 
można wykonać po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony 
przyrody, w tym przypadku z Radą Miasta Krosna. 
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