Uchwała Nr …..
Rady Miasta Lubań
z …… kwietnia 2016 r.
w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody –
buku zwyczajnym odm. czerwonej, rosnącym przy ul. Jeleniogórskiej 11 w Lubaniu
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochrony
przyrody (Dz.U. z 2015 r., poz. 1651) Rada Miasta Lubań uchwala co następuje:
§1
Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody – buku
zwyczajnym (Fagus silvatica L. Atropunicea), objętym ochroną pomnikową uchwałą Nr
XIX/104/2008 Rady Miasta Lubań z dnia 26 marca 2008 r. r. w sprawie uznania za pomniki
przyrody (opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 124 poz. 1471 z 6 maja 2008 r.)
zlokalizowanym na nieruchomości przy ul. Jeleniogórskiej 11 w Lubaniu, będącej własnością
Skarbu Państwa, we władaniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Jeleniogórska 11.
§2
Zakres uzgodnienia, o którym mowa w § 1 obejmuje:
1) usunięcie wyłącznie suchych lub chorych gałęzi z korony drzewa, stwarzających zagrożenie
bezpieczeństwa;
2) oczyszczenie i zabezpieczenie środkiem dezynfekującym miejsc ubytków powierzchniowych
powstałych po usunięciu wadliwych gałęzi.
§3
Zabiegi pielęgnacyjne na pomniku przyrody wymienionym w §1 powinny być przeprowadzone w
terminie do 31 grudnia 2016 r., przy spełnieniu następujących warunków:
− prace pielęgnacyjne winny być przeprowadzone przez osobę, która posiada europejski certyfikat
„European treeworker” oraz może przedstawić referencje względem przeprowadzenia prac
pielęgnacyjnych przynajmniej na pięciu pomnikach przyrody,
− w czasie trwania okresu lęgowego ptaków tj. od kwietnia do 15 października, z pracami należy
się wstrzymać jeśli na drzewie pojawią się ich miejsca lęgowe, bądź przed pracami uzyskać od
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, zezwolenie na czynności
podlegające zakazom zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie przyrody.
− przy wykonaniu cięć sanitarnych – należy dążyć do zachowania naturalnego pokroju drzewa,
− wykonywane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika przyrody
oraz zniszczenia gatunków chronionych, występujących w jego obrębie;
− przed rozpoczęciem prac Wykonawca przedłoży w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki
Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań informację o planowanym terminie rozpoczęcia i
zakończenia prac;
− po zakończeniu zabiegów pielęgnacyjnych Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki
Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań przeprowadzi oględziny pomnika przewody, celem kontroli
zgodności wykonanych prac z założeniami przedstawionymi w niniejszej uchwale.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały
w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody buku zwyczajnym odm. czerwonej, rosnącym przy ul. Jeleniogórskiej 11 w Lubaniu
Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt. 1 ustawy o ochronie przyrody /Dz.U. z 2015 r., poz. 1651/ prace
wykonywane na potrzeby ochrony przyrody uzgadnia się z organem ustanawiającym daną formę
ochrony przyrody. Przedmiotowy buk zwyczajny został objęty ochroną pomnikową uchwałą Nr
XIX/104/2008 Rady Miasta Lubań z dnia 26 marca 2008 r. r. w sprawie uznania za pomniki
przyrody (opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 124 poz. 1471 z 6 maja 2008 r.)
Jednocześnie rada gminy dokonuje uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody
i realizacji celu publicznego, bez względu na mocy jakiego aktu prawa miejscowego pomnik
przyrody został ustanowiony.
W dniu 19 lutego 2016 r. ZiAN „Wspólnota” s.c. Aleksandra Dietrich i Andrzej Szulc w
imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jeleniogórskiej 11 w Lubaniu wystąpiła z prośbą o
wyrażenie zgody na wycinkę obumarłych gałęzi buka oraz przycięcie gałęzi, które zachodzą nad
taras budynku. Drzewo zlokalizowane jest na terenie działki będącej własnością Skarbu Państwa, w
użytkowaniu wieczystym wielu prywatnych współwłaścicieli, którzy utworzyli Wspólnotę
Mieszkaniową przy ul. Jeleniogórskiej 11 w Lubaniu.
Po przeprowadzeniu oględzin drzewa w okresie bezlistnym przez pracowników Wydziału
Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań, stwierdzono zasadność
usunięcia posuszu z korony drzewa. Odnosząc się natomiast do przycięcia gałęzi zwisających nad
tarasem nie stwierdzono niszczenia budynku mieszkalnego w chwili oględzin, w związku z
powyższym wstrzymano się do podjęcia decyzji co do zasadności przycięcia gałęzi do czasu
ulistnienia w celu zaobserwowania ewentualnych zagrożeń w momencie obciążenia gałęzi liśćmi.
Przyczyną usunięcia posuszu jest zagrożenie bezpieczeństwa jakie stwarzają spadające
suche gałęzie. W celu wyeliminowania zagrożenia podjęcie przedmiotowej uchwały jest
uzasadnione.

