
 

 

UCHWAŁA  Nr XXV/181/2017 

RADY GMINY MURÓW  

z dnia 23 marca 2017 r. 

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody 

i drzew z terenu Gminy Murów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. 

Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, poz. 2249, poz. 2260) Rada Gminy Murów uchwala, co następuje: 

§ 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody: 

1) drzew z gatunku: 

a) Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia 640 cm, usytuowany na dz. Nr 216/8 obręb Zagwiździe, 

uznany za pomnik przyrody rozporządzeniem Nr P/01/2000 Wojewody Opolskiego z dnia 26 października 

2005 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody, 

b) Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) o obwodzie pnia 467 cm, usytuowany na dz. nr 4 obręb Murów oraz Drodze 

powiatowej nr 1352 obręb Murów, uznany za pomnik przyrody rozporządzeniem nr 69 poz. 2172 Wojewody 

Opolskiego z dnia 26 października 2005 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody, 

c) Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia 480 cm, usytuowany na dz. Nr 18 obręb Radomierowice, 

uznany za pomnik przyrody rozporządzeniem Nr 72 poz. 2231 Wojewody Opolskiego z dnia 7 listopada 2005 r. 

w sprawie ustanowienia pomników przyrody. 

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

1) Usunięcie wyłącznie suchych lub chorych gałęzi z koron drzew, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa; 

2) Zastosowanie w uzasadnionych względami bezpieczeństwa sytuacjach nieinwazyjnych wiązań linowych 

statycznych typu opasowego. 

§ 3. Zabiegi pielęgnacyjne na pomnikach przyrody powinny być przeprowadzone w terminie do 30 listopada 

2017 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 koronach należy dążyć do zachowania naturalnego pokroju drzew; 

3) Wykonywane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomników przyrody oraz 

zniszczenia gatunków chronionych, występujących w jego obrębie; 

4) Przed rozpoczęciem prac Wykonawca przedłoży w Urzędzie Gminy w Murowie informację o planowanym 

terminie rozpoczęcia i zakończenia prac; 

5) Po zakończeniu zabiegów pielęgnacyjnych przedstawiciel Urzędu Gminy w Murowie przeprowadzi oględziny 

pomników przyrody poddanych pielęgnacji, celem kontroli zgodności wykonanych prac z założeniami 

przedstawionymi w niniejszej uchwale. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Onyszkiewicz  
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