
UCHWAŁA NR XXXIX/252/2014
RADY GMINY TUŁOWICE

z dnia 7 sierpnia 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody - drzewa 
z gatunku dąb szypułkowy znajdującego się w rejestrze pomników przyrody.

Na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2013r. poz. 
627, poz. 628, poz.842) po otrzymaniu zezwolenia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na 
prowadzenie prac na terenie zabytkowego parku w Tułowicach Rada Gminy Tułowice uchwala, co następuje:

§ 1. 

Uzgadnia się przeprowadzenie przez Nadleśnictwo Tułowice w Tułowicach, ul. Parkowa 14/14a, 49-130 
Tułowice zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych drzewa z gatunku dąb szypułkowy, będącego pomnikiem 
przyrody, rosnącego na terenie parku zabytkowego w Tułowicach - działka
nr 1/23 k.m.3, obręb Tułowice , gmina Tułowice stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Tułowice. (oddział leśny 1o, leśnictwo Tułowice) zgodnie 
z pozwoleniem Nr 505/N/2014 Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 30 lipca 2014 roku.

§ 2. 

Zakres uzgodnienia, o którym mowa w § 1 dotyczy:

1) usunięcia obumarłych konarów oraz posuszu i chorych gałęzi bezpośrednio stwarzających zagrożenie 
bezpieczeństwa,

2) oczyszczenia i zabezpieczenia środkiem dezynfekującym miejsc powstałych po usunięciu wadliwych konarów 
i gałęzi,

3) w przypadku zainfekowania drzewa grzybami usunięcia patogenu chorobotwórczych grzybów
i zabezpieczenie środkiem dezynfekującym miejsc jego występowania,

4) odciążenia konarów drzewa w celu poprawy jego statyki, poprzez zastosowanie wiązań elastycznych, podpór 
lub odciągów.

§ 3. 

Zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne na pomniku przyrody, o których mowa w § 1 winny być 
przeprowadzone w terminie do 31 października 2014 roku, przy spełnieniu następujących warunków:

1) cięcia sanitarne drzewa wykona firma „LARIX” Sp. z o.o. , ul. Korfantego 42, 49-100 Niemodlin,

2) przy wykonywaniu cięć sanitarnych – należy dążyć do zachowania naturalnego pokroju drzewa,

3) wykonane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika przyrody oraz naruszenia 
ustawowych zakazów wprowadzonych w stosunku do gatunków chronionych występujących w obrębie tego 
pomnika,

4) w przypadku ujawnienia w toku prac pielęgnacyjnych okoliczności mogących mieć wpływ na zakłócenie ich 
przebiegu, Nadleśnictwo Tułowice w Tułowicach obowiązane jest do bezzwłocznego zawiadomienia Urzędu 
Gminy w Tułowicach oraz Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tułowice
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§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Lewandowska-Adam
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