
UCHWAŁA NR 588/LV/2022 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 27 lipca 2022 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 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U.z 2022 r. poz. 916) Rada Miejska w Serocku uchwala co następuje: 

§ 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody – drzewa z gatunku Dąb 
szypułkowy, znajdującego się na terenie działki nr ew. 170 obręb 12 Kania Nowa gmina Serock, będącej we 
władaniu samoistnym Gminy Miasta i Gminy Serock 

1) Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia 318 cm, wysokości 28 m, uznany za pomnik przyrody 
Orzeczeniem Nr 987 Prezydenta Warszawy o uznaniu za pomnik przyrody z dn. 29.08.1988 r. Znak: 
RLŻ.VI7140/13/88. 

§ 2. Zakres uzgodnienia, o którym mowa w § 1 obejmuje: 

1) redukcję korony ze względu na duży ciężar korony usytuowany nad drogą i ubytku wgłębnego w kolanie pnia, 
z wysokości ok. 5 metrów znad drogi do połowy jezdni, w celu poprawienia statyki drzewa, 

2) oczyszczenie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie pielęgnowanego drzewa. 

§ 3. Zabiegi pielęgnacyjne na pomniku przyrody powinny być przeprowadzone w terminie do 31 grudnia 
2022 roku, przy spełnieniu następujących warunków: 

1) prace pielęgnacyjne winny być przeprowadzone przez firmę specjalistyczną, posiadającą uprawnienia 
do pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowym, 

2) przy wykonywaniu cięć sanitarnych w koronie należy dążyć do zachowania naturalnego pokroju drzewa, 

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

4) przed rozpoczęciem prac Wykonawca przedłoży w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
Urzędu Miasta i Gminy w Serocku informację o planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia prac, 

5) po zakończeniu zabiegów pielęgnacyjnych pracownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Serocku przeprowadzi oględziny pomnika przyrody poddanego 
pielęgnacji, celem kontroli zgodności wykonanych prac z założeniami przedstawionymi w niniejszej uchwale. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Serocku 

 
 

Mariusz Rosiński 
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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 588./LV/2022 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 27 lipca 2022 roku 

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody 

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 2022 r. poz. 916). 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. Zgodnie z art. 44 ust. 1 cyt. ustawy ustanowienie pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, 
użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo – krajobrazowego następuje w drodze uchwały rady gminy. 
Jednocześnie rada gminy dokonuje uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, bez 
względu na mocy jakiego aktu prawa miejscowego pomnik przyrody został ustanowiony. 

Ustanowione pomnikiem przyrody drzewo z gatunku Dąb szypułkowy (Quercus robur) Orzeczeniem 
Nr 987 Prezydenta Warszawy o uznaniu za pomnik przyrody z dn. 29.08.1988 r. Znak: RLŻ.VI7140/13/88 jest 
bardzo cennym okazem dendrologicznym ze względu na swoje walory krajobrazowe, przyrodnicze oraz 
dydaktyczne. Jest to drzewo o imponującym obwodzie pnia, wynoszącym 318 cm, wysokości 28 m oraz 
rozpiętości korony 20 m. Wiek drzewa szacuje sią na około 240 lat. W ekspertyzie dendrologicznej i ocenie 
stanu zachowania drzewa sporządzonej na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku w czerwcu 2022 r. przez 
mgr inż. Mieczysława Samolińskiego wymieniono następujące zalecenia pielęgnacyjne i konserwatorskie: ze 
względu na duży ciężar korony drzewa usytuowany nad drogą i ubytek wgłębny w kolanie pnia, należy 
zredukować koronę z wysokości ok. 5 metrów znad drogi do połowy jezdni, w celu poprawienia statyki drzewa. 

Prace pielęgnacyjne, o których mowa, zostałyby przeprowadzone przez specjalistyczną firmę, z własnych 
środków. 

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przez Radę Miejską w Serocku uchwały w sprawie uzgodnienia 
przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody – drzewa z gatunku Dąb szypułkowy 
znajdującego się na terenie działki nr ew. 170 obręb 12 Kania Nowa, gmina Serock, będącej we władaniu 
samoistnym Gminy Miasta i Gminy Serock jest uzasadnione. 
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