UCHWAŁA NR XXXIV/434/17
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU
z dnia 22 września 2017 r.
w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących
pomnika przyrody w Brzegu.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (
Dz. U. z 2016 poz. 446, zmiany: Dz. U. z 2016r. poz. 1579 i poz. 1948; Dz. U. z 2017r. poz. 730 i poz. 935)
oraz art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 poz. 2134,
zmiany: Dz. U. z 2016r. poz. 2249 i poz. 2260; Dz. U. z 2017r. poz. 60. poz. 132, poz. 1074 i poz. 1575) Rada
Miejska Brzegu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uzgadnia się następujący zakres prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, które mają być
przeprowadzone na drzewie z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) będącym pomnikiem przyrody,
rosnącym na działce nr 181 ( ark. m. 3, obręb Rataje) przy ul. Oławskiej w Brzegu, objętym ochroną na
podstawie Uchwały nr XLIII/299/98 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 29.01.1998r.:
1) cięcia redukujące koronę polegające na usunięciu gałęzi martwych oraz redukcji korony w rozmiarze 25 30% masy gałęzi obrysowych. Cięcia należy wykonać w sposób zapewniający zmniejszenie korony do
średnicy 15 m, przy jednoczesnym utrzymaniu jej pokroju.
2) usuwanie owocników grzyba z gatunku błyskoporek płaczący (Inonotus dryadeus).
2. Prace, o których mowa w ust. 1 winny być przeprowadzone przy spełnieniu następujących warunków:
1) osoby wykonujące prace powinny posiadać:
a) wiedzę i doświadczenie w zakresie pielęgnacji i konserwacji drzew,
b) kwalifikacje w zakresie arborystyki,
c) odpowiedni sprzęt,
d) uprawnienia do pracy na wysokościach.
2) wykonywane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika przyrody.
3) po wykonaniu prac należy przeprowadzić oględziny poddanego zabiegom pomnika przyrody celem
kontroli zgodności wykonywanych prac z założeniami przedstawionymi w niniejszej uchwale.
4) prace, o których mowa powyżej przeprowadzone zostaną na zlecenie Gminy Brzeg w terminie od dnia
16 października 2017r. do dnia 28 lutego 2018r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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