
UCHWAŁA NR VI/71/15
RADY GMINY PADEW NARODOWA

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody na terenie 
Gminy Padew Narodowa

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.2015 poz. 1515 j.t.) oraz w związku z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 j.t.).) Rada Gminy Padew Narodowa 
uchwala co następuje:

§ 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjno-sanitarnych pomników przyrody:

1. Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) o obwodzie pnia 427 cm, wysokości ok. 28 m, rosnący na działce 
nr ewid. 511 w miejscowości Piechoty,  uznany za pomnik przyrody Zarządzeniem Nr 34 Wojewody 
Tarnobrzeskiego z 30 grudnia 1988 r. w sprawie uznania tworów przyrody za pomniki przyrody (Dz. Urz. 
Woj. Tarnobrzeskiego Nr 1, poz. 2 z 10.01.1989 r.);

2. Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie 423 cm, wysokości ok. 24 m, rosnący na działkach o 
nr ewid. 479 i 492 w miejscowości Piechoty, ustanowiony pomnikiem przyrody Uchwałą Nr V/50/15 
Rady Gminy Padew Narodowa z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody 
oraz zniesienia formy ochrony dla drzew uznanych za pomniki przyrody (Dz.Urz. Woj. Podkarpackiego z 
dnia 5 listopada poz. 3084)

3. Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) o obwodzie pnia 320 cm, wysokości ok. 28 m, rosnący na działce 
nr ewid. 281 w miejscowości Rożniaty, uznany za pomnik przyrody Zarządzeniem Nr 34 Wojewody 
Tarnobrzeskiego z 30 grudnia 1988 r. w sprawie uznania tworów przyrody za pomniki przyrody (Dz. Urz. 
Woj. Tarnobrzeskiego Nr 1, poz. 2 z 10.01.1989 r.);

4. Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia 315 cm, wysokości ok. 18 m,  rosnący na 
działce nr ewid. 487 w miejscowości Rożniaty, uznany za pomnik przyrody Rozporządzeniem Nr 6 
Wojewody Tarnobrzeskiego z 28 czerwca 1991 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. 
Tarnobrzeskiego Nr 9, poz. 187 z 15.07.1991 r.);

5. Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia 313 cm, wysokości ok. 24 m,  rosnący na 
działce nr ewid. 487 w miejscowości Rożniaty, uznany za pomnik przyrody Rozporządzeniem Nr 6 
Wojewody Tarnobrzeskiego z 28 czerwca 1991 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. 
Tarnobrzeskiego Nr 9, poz. 187 z 15.07.1991 r.);

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

1. Usunięcie posuszu oraz chorych gałęzi z koron drzew, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa;

2. Oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc powstałych po usunięciu wadliwych gałęzi i konarów, a 
także ubytków wgłębnych odpowiednimi środkami (tj. impregnat z woskiem pszczelim, dendromal)

3. Oczyszczenie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie pielęgnowanych drzew.

§ 3. Zabiegi pielęgnacyjno-sanitarne na pomnikach przyrody powinny być przeprowadzone przy 
spełnieniu następujących warunków:

1. prace pielęgnacyjne winny być przeprowadzone przez firmę specjalistyczną , posiadającą 
odpowiednie uprawnienia do pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowych,

2. wykonane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika przyrody oraz 
zniszczenia gatunków chronionych, występujących w jego obrębie.
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Padew Narodowa

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Janusz Bik
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