Uchwała Nr ………………………..
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia …………………. 2020 r.
w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody
dotyczących pomników 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 45 ust. 2 pkt 1 pkt 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)
Rada Miasta Rzeszowa
uchwala, co następuje:
§1
1. Uzgadnia się zakres wnioskowanych prac na potrzeby ochrony przyrody na drzewach
będących pomnikami przyrody na terenie Gminy Miasto Rzeszów:
Lokalizacja

Nazwa
gatunkowa
drzewa

Obwód pnia
drzewa

Działka nr 712/4
obr. nr 207
ul. Targowa

Wiąz szypułkowy
(Ulmus leavis)

306 cm

Działka nr 712/4
obr. nr 207
ul. Targowa

Wiąz szypułkowy
(Ulmus leavis)

312 cm

Planowane prace
Usunięcie posuszu gałęziowego
grubego i cienkiego.
Intensywność cięć do 10 %.
Termin wykonania prac:
od 16 października 2020 r.
do 28 lutego 2021 r.
Usunięcie posuszu gałęziowego
grubego i cienkiego.
Intensywność cięć do 10 %.
Termin wykonania prac:
od 16 października 2020 r.
do 28 lutego 2021 r.

2. Zabiegi o których mowa w ust. 1, przeprowadzone zostaną przez właściciela działki nr 712/4
w obrębie 207 położonej przy ul. Targowej w Rzeszowie.
§2
Zabiegi na drzewach będących pomnikami przyrody, o których mowa w § 1 ust. 1, winny być
przeprowadzone przy spełnieniu następujących warunków:
1) do wykonywania prac wymagane są:
a) wiedza z zakresu pielęgnacji i konserwacji drzew;
b) uprawnienia z zakresu chirurgii drzew pomnikowych;
c) odpowiedni sprzęt;
d) uprawnienia do pracy na wysokościach;
2) wykonane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika przyrody;

3) w przypadku stwierdzenia gatunków chronionych podczas prowadzonych prac, należy
uzyskać zezwolenie Generalnego bądź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
o którym mowa w art. 56 ust. 1 i ust. 2 ustawy o ochronie przyrody;
4) po wykonaniu zabiegów należy przeprowadzić oględziny poddanego zabiegom pomnika
przyrody celem kontroli zgodności wykonanych prac z założeniami przedstawionymi
w niniejszej uchwale.
§3
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2020 r., poz. 55) prace wykonywane na potrzeby ochrony przyrody wymagają
uzgodnienia z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody.
Pomniki przyrody – Wiązy szypułkowe, zostały ustanowione na mocy Orzeczenia
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie Nr SGW-V-7140-30/82
z 31 lipca 1982 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody.
W dniu 25 lutego 2020r. właściciel działki nr 712/4 w obrębie 207 położonej przy
ul. Targowej w Rzeszowie zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na usuniecie gałęzi
w koronach drzew stwarzających potencjalne zagrożenie, na pomnikach przyrody rosnących
na działce nr 712/4 w obrębie 207 położonej przy ul. Targowej w Rzeszowie.
Wykonanie prac pozwoli zminimalizować potencjalne szkody jakie może wyrządzić
drzewo dla ludzi i mienia szczególnie podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych.

