Druk Nr 11/4

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew - alei brzóz
brodawkowatych będących pomnikiem przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309 i poz. 1571) oraz art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, poz. 2244 i 2340)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
Uzgadnia się przeprowadzenie przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, zwany dalej
Jednostką, zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody oznaczonego w miejskim rejestrze
pomników przyrody numerem 44 - alei drzew gatunku brzoza brodawkowata (Betula pendula)
rosnących na terenie Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku (działka nr 4/3, obręb 18), w zakresie:
1) usunięcia suchych i chorych gałęzi występujących w obrębie koron dwóch drzew,
2) oczyszczenia i zabezpieczenia środkiem dezynfekującym miejsc powstałych po usunięciu
wadliwych gałęzi i konarów, o których mowa w pkt 1),
3) wykonania szczepień mikoryzowych.
§ 2.
Zabiegi pielęgnacyjne pomnika przyrody powinny zostać przeprowadzone w terminie do
31 grudnia 2019 roku, przy spełnieniu następujących warunków:
1) cięcia sanitarne drzew winny być przeprowadzone przez osobę posiadającą zaświadczenie
ukończenia kursu II stopnia pielęgnacji drzew parkowych, pomnikowych i innych ozdobnych oraz
kursu III stopnia dla inspektorów nadzoru prac przy pielęgnacji drzew parkowych, pomnikowych
i innych ozdobnych lub firmę legitymującą się Certyfikatem Polskiego Towarzystwa Chirurgów
Drzew, pod kierunkiem uprawnionego inspektora nadzoru ds. terenów zieleni,
2) przy wykonywaniu cięć sanitarnych – należy dążyć do zachowania naturalnego pokroju
drzew,
3) przed rozpoczęciem prac Jednostka sprawdzi czy w obrębie koron drzew nie występują
siedliska gatunków chronionych i przedłoży w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska Urzędu Miejskiego w Słupsku informację w niniejszym zakresie, jak również wskaże
planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac oraz podmiot, który będzie wykonywał prace
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wraz z kopią dokumentów zaświadczających o posiadaniu przez niniejszy podmiot uprawnień,
o których mowa w § 2 pkt 1,
4) szczepienia mikoryzowe należy przeprowadzać w odpowiednim okresie wegetacyjnym oraz
przy dogodnych warunkach atmosferycznych,
5) wykonane prace nie mogą spowodować utraty walorów, w szczególności przyrodniczych
pomnika przyrody oraz zniszczenia gatunków chronionych jakie mogą wystąpić w jego obrębie,
6) po wykonaniu zabiegów celem kontroli zgodności wykonanych prac z założeniami
przedstawionymi w niniejszej uchwale pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska przeprowadzi oględziny poddawanego zabiegom pielęgnacyjnym pomnika przyrody.
§ 3.
W przypadku ujawnienia w toku prac pielęgnacyjnych okoliczności mogących mieć wpływ na
zakłócenie ich prawidłowego przebiegu Jednostka obowiązana jest do bezzwłocznego zawiadomienia
o niniejszych okolicznościach Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Słupsku.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
1) Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być normowana.
Aktem prawnym regulującym cele, zasady i formy ochrony przyrody w Polsce jest ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.).
Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy prace wykonywane na potrzeby ochrony przyrody
uzgadnia się z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody.
2) Wyjaśnienie celu i potrzeb podjęcia uchwały.
Znajdująca się na terenie Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku aleja drzew gatunku brzoza
brodawkowata (Betula pendula) została uznana za pomnik przyrody Uchwałą Nr V/44/03 Rady
Miejskiej w Słupsku z dnia 29 stycznia 2003 roku i znajduje się w miejskim rejestrze pomników
przyrody pod numerem 44.
Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody przeprowadzenie prac na potrzeby
ochrony przyrody w obrębie drzew będących pomnikami przyrody wymaga uzgodnienia z Radą
Miejską w Słupsku.
3) Wykazanie różnic między dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym.
Pismem z dnia 20 sierpnia 2019 roku, znak: ZL3.514/5/2019 Dyrektor Zarządu Infrastruktury
Miejskiej w Słupsku zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie zabiegów
pielęgnacyjnych alei drzew będących pomnikiem przyrody potocznie nazywanym „Alejką
brzozową". Zaproponowano wykonanie szczepień mikoryzowych całej alei oraz przeprowadzenie
cięć sanitarnych w koronach dwóch drzew.
Szczepionka mikoryzowa zawiera niepatogeniczne grzyby, korzystnie wypływające na system
korzeniowy drzew. Mikoryzacja wpływa na wzrost przepływu wody i składników pokarmowych z
gleby do systemu korzeniowego drzew, jak również na zwiększenie ich odporności na choroby.
W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę, iż w obrębie niniejszego pomnika przyrody
w ramach inwestycji pn.: "Kliny Zieleni - urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska"
zaplanowano przeprowadzenie w roku bieżącym przebudowy nawierzchni ciągów pieszych zasadne jest zrealizowanie powyższych działań. Zarówno zabieg mikoryzacji, jak i usunięcie
występującego posuszu wpłyną pozytywnie na ogólny stan drzew i umożliwią zachowanie przez
nie dobrej kondycji w przyszłości.
4) Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.
Nie dotyczy.
5) Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.
Nie dotyczy.
6) Źródła finansowania.
Budżet Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.
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