
Uchwala Nr 3931XXXVU 2017 

Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 30 paidziemika 2017 r. 

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegow pielegnacyjnych 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 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z p6in. zm.), Rada Miejska 
w Serocku uchwala co nastgpuje: 

$ 1  
Uzgadnia sig przeprowadzenie zabiegow pielegnacyjnych pomnika ptzyrody - drzewa z gatunku Dqb 
szypulkowy znajdujqcego sig na terenie dzialki nr ew. 11014 obr. 11 Jadwisin, gm. Serock, bqdqcej 
wlasnosciqSkarbu Panstwa w trwatym zarzqdzie Ministerstwa Obrony Narodowej 

1) Dqb szyputkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia 558 cm, wysokoSci 29 m, uznany za pomnik 
przyrody Uchwatq Rady Miejskiej w Serocku Nr 3191XXW2017 z dnia 21 lutego 2017 r. 

$ 2  
Zakres uzgodnienia, o ktbrym mowa w 5 1 obejmuje: 

1) skrocenie posuszu od strony drogi z zastosowaniem cigC wetaranizujqcych, 
2) zastosowanie wiqzan elastycznych typu boa lub cobra ze wzglqdu na duzq dziuple w jednym 

z przewodnik6w1 
3) oczyszczenie terenu w bezpoSrednim sqsiedztwie pielegnowanego drzewa poprzez usuniecie 

samosiewow mtodych drzew. 

9 3 
Zabiegi pielqgnacyjne na pomniku przyrody powinny by6 przeprowadzone w terrninie do 31 grudnia 2017 
roku, przy spdnieniu nastepujqcych warunkow: 

1) prace pielqgnacyjne winny by6 przeprowadzone przez firme specjalistycznq, posiadajqcq 
uprawnienia do pielggnacji drzew o charakterze pornnikowyrn, 

2) przy wykonywaniu ciqC sanitarnych w koronie naleiy dq2yC do zachowania naturalnego pokroju 
drzewa, 

3) wykonywane prace nie mogqspowodowaC utraty walorow przyrodniczych pomnika ptzyrody oraz 
zniszczenia gatunk6w chronionych, wystqpujqcych w jego obrqbie, 

4) przed rozpoczeciem prac Wykonawca przedtoly w Referacie Ochrony Srodowiska, Rolnictwa 
i Leinictwa Urzedu Miasta i Grniny w Serocku inforrnacje o planowanym terminie rozpoczqcia 
i zakohczenia prac, 

5) po zakonczeniu zabiegow pielegnacyjnych pracownik Referatu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa 
i Leinictwa Urqdu Miasta i Gminy w Serocku przeprowadzi ogledziny pomnika przyrody 
poddanego pielqgnacji, celem kontroli zgodnosci wykonanych prac z zaloieniami 
ptzedstawionymi w niniejszej uchwale. 

§ 4 
Wykonanie uchwaly powierza s i t  Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia. 



Uzasadnienie 
do Uchwaly 3931XXXV112017 
Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 30 paidziernika 2017 roku 

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegow pielegnacyjnych pomnika przyrody 

Aktem prawnym, regulujqcym cele, zasady i formy ochrony przyrody w Polsce jest ustawa z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z p6in. zrn.). Zgodnie z art. 45 
ust. 2 pkt 1 ww. ustawy prace wykonywane na potrzeby ochrony przyrody uzgadnia sie z organem 
ustanawiajqcym dana forrne ochrony przyrody. Zgodnie z art. 44 ust. 1 cyt. ustawy ustanowienie pornnika 
przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, uzytku ekologicznego lub zespdu przyrodniczo 
- krajobrazowego nastepuje w drodze uchwaly rady gminy. Jednoczesnie rada gminy dokonuje 
uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody i realizacji celu publicznego, bez wz ledu 
na mocy jakiego aktu prawa miejscowego pomnik przyrody zostal ustanowiony (pismo RDO -Gd- 
PN11.73.3.2012.EK.2 z dnia 24 lutego 2012 r.). 

I 
Ustanowione pomnikiem przyrody drzewo gatunku Dqb szypulkowy (Quercus robur) Uchwalq 

Nr 3191XXW2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 lutego 2017 r. jest bardzo cennym okazem 
dendrologicznym ze wzgledu na swoje walory krajobrazowe, przyrodnicze (bioroznorodnoSC) 
oraz dydaktyczne. Jest to drzewo o imponujqcym obwodzie pnia, wynoszqcym 558 cm, wysokosci 29 m 
oraz rozpietosci korony 19 m. Wiek drzewa szacuje siq na okdo 300 lat. W opinii dendrologicznej 
i ocenie stanu zdrowotnego drzewa sporzqdzonej na zlecenie Urzedu przez lnstytut Gospodarki 
Przestrzennej i Mieszkalnictwa reprezentowany przez p.0. Dyrektora lnstytutu - Slawomira Anusz 
wymieniono nastepujqce zalecenia pielegnacyjne i konserwatorskie: nalezy skrkiC posusz od strony 
drogi z zastosowaniem cieC wetaranizujqcych. Dwa konkurencyjne przewodniki powinny zostaC 
powiqzane z zastosowaniem wiqzania elastycznego typu boa lub cobra ze wzgledu na duzq dziuple 
w jednym z nich. Spod okapu korony nalezy usunqe samosiewy mlodych drzew. 
Prace pielegnacyjne, o ktorych mowa, zostalyby przeprowadzone przez specjalistycznqfirm~, z wlasnych 
srod kbw. 

Biorqc powyzsze pod uwage, podjecie przez Rade Miejskq w Serocku uchwaly w sprawie 
uzgodnienia przeprowadzenia zabiegbw pielegnacyjnych pomnika przyrody - drzewa z gatunku 
Dqb szypulkowy znajdujqcego sie na terenie dzialki nr ew11014 obr. 11 Jadwisin, gm. Serock, bqdqcej 
wlasnosciq Skarbu Paristwa w trwalyrn zarzqdzie Ministerstwa Obrony Narodowej jest uzasadnione. 


