UCHWAŁA NR XXXI/379/2017
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH
z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody na terenie miasta
Suwałki
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 466, poz. 1579, poz. 1948) w związku
z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r.
poz. 2134, z 2015 r. poz. 1936 oraz z 2016 r. poz. 2249 i poz. 2260) uchwala się co następuje:
§ 1. Uzgadnia się przeprowadzanie prac pielęgnacyjnych wszystkich znajdujących się na
terenie miasta Suwałki drzew - pomników przyrody.
§ 2. Zakres uzgodnień, o których mowa w § 1 dotyczy:
1) usuwania z koron drzew gałęzi i konarów suchych, pękniętych, pokrytych owocnikami
grzybów, spróchniałych lub w inny sposób znajdujących się w złym stanie zdrowotnym
i fizycznym lub wchodzących w kolizję z budynkami i obiektami budowlanymi,
2) wykonywania w uzasadnionych
rozszczepieniu drzew,

przypadkach

wiązań

elastycznych

zapobiegających

3) przeprowadzania specjalistycznych zabiegów których celem jest poprawa kondycji zdrowotnofizycznej drzew.
§ 3. Prace określone w § 2 pkt 3 mogą być przeprowadzane wyłącznie na podstawie
specjalistycznej ekspertyzy dendrologicznej, w sposób w niej określony.
§ 4. Prace wymienione w § 2, mogą być realizowane poza okresem lęgowym ptaków,
z wyjątkiem przypadków usuwania bezpośredniego zagrożenia dla ludzi i ich mienia oraz drzew na
których nie znajdują się budki lęgowe, gniazda i wykorzystywane przez ptaki dziuple.
§ 5. Prace wymienione w § 2 mogą być prowadzone przez Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach
lub inny stosowny podmiot posiadający uprawnienia do pielęgnacji drzew, pod kierunkiem
specjalisty do spraw terenów zielonych lub przez osobę posiadającą uprawnienia do pielęgnacji
drzew, przy udziale pracownika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu
Miejskiego w Suwałkach.
§ 6. Podmiot przeprowadzający prace określone w § 2 informuje Wydział Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach o zamiarze ich przeprowadzenia oraz
przekazuje mu określoną w §3 dokumentację, a w przypadku drzew znajdujących się na terenie
innym niż komunalny, również ich właściciela/posiadacza.
§ 7. Wykonywane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomników
przyrody oraz zniszczenia gatunków chronionych występujących w ich obrębie.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach
Zdzisław Przełomiec
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