Projekt
z dnia 22 sierpnia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie wykonania prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody
Na podstawie art.45 ust.2 pkt1 w związku z art.45 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)
§ 1. Rada gminy jako organ ustanawiający formę ochrony przyrody - pomnik przyrody, w drodze uchwały,
postanawia uzgodnić prace pielęgnacyjne na pomnikach przyrody w Lądku-Zdroju, polegające na usunięciu suszu
gałęziowego i konarowego, jako prace wykonywane na potrzeby ochrony przyrody.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju
Małgorzata Bednarek
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UZASADNIENIE

Drzewa stanowiące pomniki przyrody na terenie Lądka-Zdroju, wymagają wykonania na nich
zabiegów pielęgnacyjnych, polegających na usunięciu zalegającego w koronach drzew suszu
gałęziowego i konarowego, który obłamując się może powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa
ludzi i mienia.
Zgodnie z art.45 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.), w stosunku do pomnika przyrody, mogą być wprowadzone zakazy
jego niszczenia, uszkadzania lub przekształcania, przy czym zakazy te nie dotyczą (zgodnie z
art.45 ust.2 pkt1 ustawy o ochronie przyrody) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody
po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody. Organem
ustanawiającym formę ochrony przyrody - pomnik przyrody, zgodnie z art.44 w/c ustawy jest rada
gminy.
Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie
pomników przyrody, znajdujących się na terenie województwa dolnośląskiego (Dz. Urz. Woj.
Dolnośląskiego Nr 221 poz. 2494) wszystkie pomniki przyrody ożywionej, na terenie LądkaZdroju, zostały objęte ochroną, o której mowa w art.45 ust.1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody.
Wobec powyższego, przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach stanowiących
pomniki przyrody (usunięcie suszu gałęziowego i konarowego), wymaga uzgodnienia z organem
ustanawiającym formę ochrony przyrody, w tym wypadku, zgodnie z art.44 ustawy o ochronie
przyrody, z radą gminy.
Natomiast zgodnie z art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), do wyłącznej właściwości rady gminy należy
stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami (w tym przypadku ustawy o ochronie
przyrody).
Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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