DRUK Nr 28/6

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomników
przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 45 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 44 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, poz. 471 i poz. 1378)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Uzgadnia się realizację w terminie do 31 grudnia 2021 roku inwestycji celu publicznego w zakresie
budowy sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Klonowej w Słupsku, w odległości ok. 6 m od pnia jednego
z drzew wchodzącego w skład „Alei dębów”, będącej pomnikiem przyrody.
2. Przebieg oraz warunki realizacji inwestycji, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 i 2 do
niniejszej uchwały.
§ 2.
Wszelkie prace wykonywane w obrębie drzewa, o których mowa w § 1 winny być prowadzone w sposób
najmniej mu szkodzący. Prace te nie mogą spowodować utraty walorów danego drzewa, ze względu na które
zostało ono ustanowione pomnikiem przyrody.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia .................... 2021 r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia....................2021 r.

Warunki realizacji inwestycji budowy sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Klonowej
w Słupsku w sąsiedztwie drzewa będącego pomnikiem przyrody
1. Wszelkie prace wykonywane w ramach inwestycji nie mogą spowodować zmiany
istniejącego poziomu wód gruntowych, naruszenia systemu korzeniowego, pnia oraz korony drzewa
o statusie pomnika przyrody w sąsiedztwie którego prace będą wykonywane.
2. Prace wykonywane w bezpośrednim zasięgu rzutu korony drzewa pomnikowego wymagają
nadzoru inspektora ds. zieleni Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku oraz nadzoru kierownika
budowy podmiotu realizującego inwestycje.
3. Prace ziemne mogą zostać przeprowadzone wyłącznie metodą przycisku pneumatycznego lub
przewiertu sterowanego, a komory startowe należy wykonać ręcznie, nie uszkadzając korzeni.
4. Prace należy przeprowadzić w jak najkrótszym czasie, tak aby nie doprowadzić do
przesuszenia, przemarzania czy uszkodzeń mechanicznych systemów korzeniowych drzewa.
5. Na czas realizacji robót drzewo należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi
pnia, konarów i systemów korzeniowych.
6. Zabrania się składowania materiałów bezpośrednio w zasięgu rzutu korony drzewa.
7. Zabrania się zagęszczania gruntu w zasięgu rzutu korony drzewa.
8. O planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia prac wykonywanych w zasięgu rzutu
korony drzewa o statusie pomnika przyrody Inwestor poinformuje Prezydenta Miasta Słupska
pisemnie wraz ze wskazaniem podmiotu realizującego przedmiotowe prace.
9. Po wykonaniu zabiegów, celem oceny przeprowadzonych w obrębie drzewa prac
inwestycyjnych, pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzi
oględziny przedmiotowego drzewa.
10. W przypadku ujawnienia, w toku realizowanych prac, okoliczności mogących mieć
niekorzystny wpływ na drzewo, Inwestor i/lub kierownik budowy realizujący prace inwestycyjne,
obowiązany jest do bezzwłocznego zawiadomienia o niniejszym Dyrektora Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Słupsku.
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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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.). Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy
realizacja w zasięgu form ochrony przyrody inwestycji celu publicznego wymaga uzgodnienia z organem
ustanawiającym daną formę ochrony przyrody.
2. Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały.
W związku z planowaną przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie inwestycją w
zakresie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Klonowej i Lawendowej w Słupsku obejmującej
zasięgiem nieruchomość na której zlokalizowane jest drzewo posiadające status pomnika przyrody – niezbędne
jest dokonanie przez Radę Miejską w Słupsku uzgodnienia warunków prac planowanych w ramach
przedmiotowych inwestycji wykonywanych w sąsiedztwie drzewa pomnikowego.
W stosunku do pomnika przyrody zlokalizowanego na obszarze objętym inwestycją obowiązują takie regulacje
jak, między innymi, zakaz:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu,
2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
3) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych
z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymaniem,
remontem lub naprawą urządzeń wodnych.
Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody - odstępstwo od zakazów obowiązujących
w stosunku do pomników przyrody nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego, pod warunkiem braku
rozwiązań alternatywnych i po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody.
3. Wykazanie różnic między dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym.
Nie dotyczy.
4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.
Głównym celem realizacji zadania inwestycyjnego jest wykonanie sieci gazowej służącej do zaopatrywania w
gaz budynków położonych wzdłuż sieci gazowej (ogrzewanie pomieszczeń mieszkalnych, przygotowywanie
posiłków).
5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.
Nie dotyczy.
6. Źródła finansowania.
Nie dotyczy.
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