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UCHWAŁA NR XXXVII/86/17
RADY GMINY JODŁOWA
z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody
Działając na podstawie art.7 ust.1 i art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U.z 2017r.,poz.1875), w związku z art.45 ust.1 pkt.1,ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (Dz.U.z 2016r.,poz.2134 ze zm)Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:
§ 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody – drzewa gatunek dąb
szypułkowy, rosnącego w m. Dęborzyn, w pasie drogi powiatowej nr 1310 Bielowy - Jodłowa -dz.nr.ew.232,
uznanego za pomnik przyrody Rozporządzeniem Wojewody Tarnowskiego nr 4/87 z dn.06.04.1987r.(Dziennik
Urzędowy Województwa Tarnowskiego z 1987r.Nr 4, poz.42)
§ 2. Zakres uzgodnienia, o którym mowa w § 1 dotyczy w szczególności :
1) wykonania cięć sanitarnych – usuniecie suchego kikuta konaru oraz suchych gałęzi, skrócenie długiego
konaru z raną popiorunową;
2) wykonania cięć korygujących – skrócenie wychylonych konarów lub gałęzi z peryferyjnych części korony
wpływających na asymetrię korony drzewa lub narażonych na wyłamanie, szczególnie w obrębie odnogi
pnia z raną popiorunową (ubytek);
3) wykonania cięć prześwietlających -usunięcie głównie części odrośli nadmiernie zagęszczających
peryferyjne części korony, które wyrosły po wcześniejszych cięciach korygujących i technicznych oraz
usunięcie krzyżujących się gałęzi;
4) wykonania cięć technicznych – usunięcie części gałęzi od strony napowietrznej linii elektrycznej i nad
jezdnią drogi;
5) usunięcia odrośli – na przewodnikach odnóg do wys. 5m;
6) usunięcia 2 rzędów kostki brukowej w bezpośrednim sąsiedztwie odziomkowej części pnia i założenie
obrzeża z tworzywa typu „ eko – bord” celem ustabilizowania pozostałej nawierzchni z kostki;
7) usunięcia 25cm odcinka betonowego krawężnika dochodzącego aktualnie bezpośrednio do odziomka pnia
od strony południowej.
§ 3. Zabiegi pielęgnacyjne pomnika przyrody wymienione w § 1 powinny być przeprowadzone w terminie
do dnia 30.04.2018 roku, przy spełnieniu następujących warunków:
1) cięcia sanitarne drzewa powinny być przeprowadzone przez specjalistyczny zakład arborystyczny
wykonujący prace w zespołach zabytkowej zieleni lub w obrębie drzew pomnikowych;
2) jednorazowy ubytek żywej masy korony nie powinien przekraczać 20%;
3) rany po cięciach żywych gałęzi należy zabezpieczyć odpowiednim preparatem;
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4) wykonane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika przyrody oraz zniszczenia
gatunków chronionych występujących w jego otoczeniu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
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