
UCHWAŁA NR X/80/15
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie wykonania prac pielęgnacyjno - konserwatorskich pomników przyrody

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)1) i art. 45 ust.2 pkt 1 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 627)2) Rada Miejska 
w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Uzgadnia się wykonanie prac pielęgnacyjno-konserwatorskich dwóch pomników przyrody: 

1) drzewa gat. buk zwyczajny, o obwodzie pnia wynoszącycm 340 cm, w wieku około 250 lat, wysokości 
26 m, rosnącego na terenie nieruchomości o nr ewid. 730/3, obręb ewid. Wola Osowa, ustanowionego 
pomnikiem przyrody na mocy Rozporządzenia nr 35/2007 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 grudnia 
2007 r; 

2) drzewa gatunku dąb szypułkowy, o obwodzie pnia 315 cm, w wieku około 250 lat, wysokości 26 m, 
rosnącego na terenie nieruchomości o nr ewid. 730/3, obręb ewid. Wola Osowa, ustanowionego 
pomnikiem przyrody na mocy uchwały nr L/504/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 21 maja 2014 r.

§ 2. 

Zakres prac, o których mowa w § 1 obejmuje: 

1) usunięcie suchych i chorych konarów bądź gałęzi: 

2) usunięcie fragmentów złamanych i nadłamanych konarów i gałęzi, zawieszonych w koronach pomników 
przyrody i stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa otoczenia; 

3) formowanie korony drzewa w celu zwiększenia stabilności i żywotności drzewa z zachowaniem 
naturalnego pokroju pomnika przyrody; 

4) oczyszczenie i zabezpieczenie środkiem dezynfekującym ran powstałych po usunięciu konarów i gałęzi.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; 
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Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 628, poz. 842, poz. 

835; Dz. U. z 2014 r., poz. 805, poz. 850, poz. 1002, poz. 1101, poz. 958, poz. 1863; Dz. U. z 2015 r., poz. 222
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Uzasadnienie do Uchwały Nr X/80/15

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 29 maja 2015 r.

Aktem prawnym regulującym cele i zasady ochrony przyrody w Polsce jest ustawa z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 627, ze zm.). 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. 

Pomniki przyrody objęte niniejszą uchwałą ustanowione zostały przez: 

1) Wojewodę Świętokrzyskiego na mocy Rozporządzenia nr 35/2007 z dnia 12 grudnia 2007 r. 

2) Radę Miejską w Staszowie na mocy uchwały nr L/504/14 z dnia 21 maja 2014 r.

 Artykułem 21 ust. 4 ustawy z dnia 23 wstycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze 
zmianimi w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 
753 ze zm.) do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wprowadzono zmiany, polegające 
na przyznaniu kompetencji w zakresie pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych użytków 
ekologicznych i zaspołów przyrodniczo-krajobrazowych, wyłącznie radzie gminy. Wobec powyższego, 
zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody, poddanie pomników przyrody zabiegom 
pielęgnacyjnym bądź konserwatorskim, wymaga uzgodnienia zakresu i warunków wykonywania tych 
zabiegów z niniejszym organem. 

 Po przeprowadzeniu oględzin ww. drzew, będących pomnikami przyrody, potwierdzono zasadność 
wykonania w ich obrębie zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich. W ramach niniejszej uchwały 
określono zakres i warunki wykonywania przedmiotowych prac. Przeprowadzenie wskazanych 
w uchwale zabiegów ma na celu jak najdłuższe zachowanie żywotności i walorów przyrodniczo-
krajobrazowych przedmiotowych obiektów oraz poprawę bezpieczeństwa otoczenia.
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