
Uchwala Nr XLVIII1l042/2017 

Rady Miasta Rzeszowa 


z dnia 29 sierpnia 2017 roku 


w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody 
dotycz'l-cych pomnikow przyrody 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'l-dzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z poin. zm.) oraz art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z p6Zn. zm.) 

Rada Miasta Rzeszowa 
uchwala, co nastypuje: 

§ 1 

1. 	 Uzgadnia siy zakres prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, ktore maj'l- bye 
prowadzone na drzewie byd'l-cym pomnikiem przyrody na terenie Gminy Miasto Rzeszow: 

Nazwa Obw6d 
Lokalizacja gatunkowa pnia Planowane prace 

drzewa drzewa 

Dzialka nr 603/6 
obr. nr 207 

D'l-b 
szypulkowy 

(Quercus 
robur) 

360 

Usuniycie obumarlych konarow i galyzi z korony 
drzewa oraz usuniycie nadlamanych konarow i galyzi 
zawieszonych w koronie drzewa. 
Termin wykonania prac od 16 paidziernika 2017 r. 
do 28 lutego 2018 r. 

2. Zabiegi 	0 ktorych mowa w § 1 przeprowadzi we wlasnym zakresie S,!-d Apelacyjny 
z siedzib'l- przy al. Pilsudskiego 28 w Rzeszowie. 

§2 

Zabiegi na drzewie byd,!-cym pomnikiem przyrody, 0 ktorym mowa w § 1, wInny bye 
przeprowadzone przy spelnieniu nastypuj'l-cych warunkow: 

1) 	 do wykonywania prac wymagane S'l-: 
a) wiedza z zakresu pielygnacji i konserwacji drzew; 
b) uprawnienia z zakresu chirurgii drzew pomnikowych; 
c) odpowiedni sprzyt; 
d) uprawnienia do pracy na wysokosciach; 



2) wykonane prace nie mogq spowodowac utraty walor6w przyrodniczych pomnik6w 
przyrody; 

3) w przypadku stwierdzenia gatunk6w chronionych podczas prowadzonych prac nalezy 
uzyskac zezwolenie 0 kt6rym mow a wart. 56 ust. 1 i ust. 2 ustawy 0 ochronie przyrody; 

4) 	 po wykonaniu zabieg6w nalezy przeprowadzic oglydziny poddanych zabiegom 
pomnik6w przyrody celem kontroli zgodnosci wykonanych prac z zalozeniami 
przedstawionymi w niniejszej uchwale. 

§ 3 

Wykonanie uchwaly powierza siy Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

§4 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 

Przewodniczqcy Miasta Rzeszowa 

~ J>et;. 
Andrf ej Dec 



UZASADNIENIE 


Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy 0 ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z poin. zm.) prace wykonywane na potrzeby ochrony przyrody 
wymagajq uzgodnienia z organem ustanawiajqcym danq formy ochrony przyrody. 

Wydzielanie siy posuszu, zamieranie galyzi i konarow jest naturalnym procesem 
zachodzqcym w koronach drzew. Po przeprowadzeniu oglydzin drzewa stwierdzono, ze dqb 
szypulkowy 0 obwodzie pnia na wysokosci 130 cm - 360 em i wysokosci 23,5 m rosnie 
w odleglosci 6,8 m od budynku. W koronie drzewa widoczne Sq nadlamane i odlamane konary 
oraz posusz w ilosci do 15 %. 

Przeprowadzenie wskazanych w uchwale prac rna na celu jak najdluzsze zachowanie 
przedmiotowego pomnika przyrody, poprawy ogolnego stanu zdrowotnego drzewa oraz 
zminimalizowanie zagrozenia powodowanego przez drzewo, szczegolnie podczas 
niesprzyjajqcych warunkow atmosferycznych. Zagrozenie potyguje umiejscowienie drzewa 
w poblizu parkingu, znajdujqcym siy od strony zachodniej drzewa. 


