
Uchwała Nr LII/I 10912021

Rady Miasta Rzeszowa
z dnta 28 wrześniaZjZl r,

w sprawie uzgodnienia za]<resu prac wykonywanych napotrzeby ochrony przyrody

dotyczących pomnika przyrody - Dębu szypułkowego rosnącego na dzińcenr 359912

w obrębie 222 położonej przy ul. Magórskiej w Rzeszowie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 , art. 1 8 ust. 2 pkt 1 5 ustawy z dnia 8-marca 1990 r. o samoruądzie

gminnym (Dz, U . z 202I t. poz, 1372) oraz art. 45 ust. 2 pkt I ustawy z dnia 1 6 kwietnia 2004t.

o ochronie przytody (Dz. U. z202I r. poz. 1098)

Rada Miasta Rzeszowa
uchwala, co następuje:

§1

I .IJzgadniasię zakres wnioskowanych prac napotrzeby ochrony przyrody na drzewie będącym

pomnikiem przyrody na terenie Gminy Miasto Rzeszów:

2, Zabiegi o których mowa w ust. 1, przeprowadzone zostanąptzez PGE Dystrybucja S.A.
OddziŃRzeszów z siedzibąprzy ul. 8-go Marca 4 w Rzeszowie.

§2

Zabiegi na drzewie będącym pomnikiem przyrody, o którym mowa w § 1 ust. 1, winny byó
przeprowadzone ptzy spełnieniu następuj ących warunków:
1) do wykonywania prac wymagane są:

a) wiedza z zakesv pielęgnacji i konserwacji dtzew;
b) uprawnienia z zakł ęsu chirurgii drzew pomnikowych;
c) odpowiedni sprzęt;

d) uprawnienia do pracy na wysokościach;
2) wykonane pracę nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika przyrody;
3) w przypadku stwietdzenia gatunków chronionych podczas prowadzonych prac, należy

uzyskaó zezwolenie Generalneg o bądź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
o którym mowa w art. 56 ust. 1 i ust. 2 ustawy o ochronie przyrody;

4) po wykonaniu zabiegów należy przeprowadzić oględziny poddanego zabiegom pomnika
przyrody celęm kontroli zgodności wykonanych prac z zńożęńari przedstawionymi
w niniejszej uchwale.

Lokalizacja
Nazwa

gatunkowa
drzewa

Obwód
pnia

drzewa
Planowane prace

Działkam 3599lż
obr7b222

uJ;Magórska

Dąb szypułkowy
(Quercus robur)

,,Kasper
Eugeniusz"

381 cm
Usunięcie gńęzi wchodzących
w kolizję zIinią enetgetyczną

w terminie do 28 lutego 2022 r.



§3
wykonanie uchwały powierza się prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodni cący Rady Miasta Rzeszowa
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 t. o ochronie ptzyrody
(Dz. U. z 202I r. poz. 1093) prace wykonywane na potrzeby ochrony ptzyrody wymagają

uzgodnieniaz otganem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody.
Pomnik ptzyrody Dąb szypułkowy, został ustanowiony na mocy Uchwały

Nr XXI/47612019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie

ustanowienia pomnika ptzytody.
Pismem z dnia 9 sierpnia 202Ir. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów z siedzibą

przy lI.8-go Marca 4 w Rzeszowie zwróciło się z wnioskiem o wyrazenie zgody na usunięcie
gałęzi, którę stwar zaj ą zagr o żeni e dl a l ini i ene r gety cznej .

Wykonanie prac pozwoli zminimalizować potencjalne szkody jakie moze vłyrządzic
drzęwo dla ludzi i mienia szczególnie podczas niesprzyjających warunków atmosĘrycznych.


