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UCHWAŁA NR LXIX/....../2014
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych starodrzewia Alei Jaworowej
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 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.) Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna
uchwala, co następuje:
§ 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów na 103 szt. starodrzewia Alei Jaworowej będącej pomnikiem
przyrody wpisanym do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody pod numerem 919, rosnących wzdłuż ulic
Strzelecka i Strzelnica w m. Kościerzyna.
§ 2. Zakres uzgodnienia, o którym mowa w §1 dotyczy usunięcia posuszu oraz wykonania prześwietlenia koron
oraz cięć odciążających.
§ 3. Zabiegi zostaną przeprowadzone zgodnie ze sztuką ogrodniczą przez podmiot dysponujący odpowiednią
wiedzą i doświadczeniem gwarantującym zachowanie:
a) naturalnego pokroju drzewa,
b) walorów przyrodniczych pomnika przyrody,
c) gatunków chronionych występujących w obrębie zadrzewienia.
§ 4. 1) Przed przystąpieniem do prac wnioskodawca winien zgłosić ten fakt Burmistrzowi Miasta Kościerzyna
podając termin i wykonawcę.
2) Po wykonaniu zabiegów Burmistrz Miasta Kościerzyna celem kontroli zgodności wykonanych prac
z założeniami przedstawionymi w niniejszej uchwale przeprowadzi oględziny poddawanego zabiegom
pomnika przyrody.
3) Uzgodnienie obowiązuje do 31 grudnia 2014r.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Słomiński
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Uzasadnienie
Aktem prawnym regulującym cele, zasady i formy ochrony przyrody w Polsce jest ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.). Pomnik przyrody objęty niniejszą uchwałą został
wpisany do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w dniu 24 paźzdziernika 1994 r. pod nr 919. Zgodnie
z art. 45 ust. 2 pok. 1 ww. ustawy prace wykonywane na potrzeby ochrony przyrody uzgadnia się z organem
ustanawiającym daną formę ochrony przyrody. Jednocześnie Rada Miasta dokonuje uzgodnienia prac
wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody i realizacji celu publicznego, bez względu na to na mocy jakiego
aktu prawa miejscowego pomnik przyrody został ustanowiony (pismo RDOŚ-Gd-PNII.73.3.2012.EK.2 z dnia
24 lutego 2012 r.), tzn. czy pomnik przyrody został ustanowiony rozporządzeniem wojewody czy rady gminy.
Z wnioskiem o przeprowadzenie zabiegów na pomnikach przyrody zwróciło się Wydział Infrastruktury
i Środowiska tut. Urzędu, który uzyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych starodrzewia Alei Jaworowej
w Kościerzynie. Przeprowadzenie wskazanych w uchwale zabiegów ma na celu jak najdłuższe zachowanie
niniejszych obiektów przyrodniczych.
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