UCHWAŁA NR XXIV/173/2021

RADY GMINY WIZNA
z dnia 17 lutego 2021 r.
w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjno-technicznych na pomnikach przyrody
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późń. zm.) oraz art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późń. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnyjno-technicznych drzew uznanych za pomniki
przyrody, stanowiących wieloobiektowy pomnik przyrody ustanowiony Decyzją Nr PLop-410b/9/1-11/71
Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium WRN w Białymstoku z dnia 16.06.1971 r. znajdujący się na
terenie XIX-wiecznej zabytkowej alei lipowej, wpisanej do rejestru zabytków Podlaskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków nr rej. 66 z 28.04.1980 r. oraz nr 73 z 29.04.1980 r. na działce o nr geod. 120 obręb
Kramkowo.
§ 2. Zakres prac, o których mowa w §1 obejmuje:
1) wykonanie w koronie cięć sanitarnych, polegających na usunięciu gałęzi martwych, zamierających,
nadłamanych;
2) wykonanie cięć korygujących, polegających na skróceniu bocznych gałęzi;
3) wykonanie cięć technicznych, polegających na obniżeniu wysokości drzewa;
4) wzmocnienie mechaniczne, polegające na zastosowaniu dodatkowych elementów konstrukcyjnych między
konarami;
5) przymocowanie odpowiednicch elementów odblaskowych do pni drzew rosnących blisko jezdni;
6) zabezpieczenie ran po usuniętych gałęziach bezpośrednio po cięciu specjalnymi preparatami.
§ 3. Zabiegi pielęgnacyjne na pomnikach przyrody powinny być przeprowadzone w terminie do 31 grudnia
2021 roku, przy spełnieniu następujących warunków:
1) prace prowadzone w koronie drzew powinny być wykonane przez osobę posiadającą uprawnienia do
pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowym;
2) wykonane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomników przyrody;
3) zabiegi należy wykonywać poza okresem lęgowym ptaków, czyli przed 1 marca i po 15 października,
najlepiej w stanie bezlistnym.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Iwona Grodzka
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