Uchwała Nr XVI/296/20
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika
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, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815 ) 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)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Uzgadnia się realizację inwestycji w zakresie odbudowy budynku usług sakralnych położonego na
działce nr 828/11, obręb 6, przy ul. Armii Krajowej 22 w Słupsku, zlokalizowanego w bezpośrednim
sąsiedztwie drzewa gatunku klon jawor (Acer pseudoplatanus) ustanowionego pomnikiem przyrody
i znajdującego się w miejskim rejestrze pomników przyrody pod numerem 67.
2. Warunki realizacji inwestycji, o której mowa w ust. 1, określa załącznik Nr 1, zaś zakres możliwych
do przeprowadzenia cięć w koronie określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wszelkie prace wykonywane w obrębie drzewa, o których mowa w § 1 winny być prowadzone w sposób
najmniej mu szkodzący, w terminie do 30 września 2021 roku. Prace te nie mogą spowodować utraty walorów
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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Słupsku
Beata Chrzanowska

Id: AF101425-B58D-4E7D-8F2F-0C4CA9EB2D9C. Uchwalony

Strona 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/296/20
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 26 lutego 2020 r.
Warunki realizacji inwestycji odbudowy budynku usług sakralnych przy ul. Armii Krajowej
22 w Słupsku znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie drzewa będącego pomnikiem
przyrody:

Warunki realizacji inwestycji dotyczącej odbudowy budynku usług sakralnych przy ul. Armii Krajowej
22 w Słupsku znajdującego się w bezpośrednim 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, za wyjątkiem zakresu cięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Cięcia określone w załączniku Nr 2 mogą zostać przeprowadzone przez osobę legitymującą się
posiadaniem zaświadczenia 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.
3. Cięcia określone w załączniku Nr 2 należy przeprowadzić na tzw. obrączkę, a miejsca powstałe po
usuniętych konarach winny zostać niezwłocznie zabezpieczone środkiem dezynfekującym i zabezpieczających
drzewo przed infekcjami.
4. Przed przystąpieniem do cięć określonych w załączniku Nr 2 należy dokonać sprawdzenia czy
w koronie drzewa nie wstępują gatunki chronione, w szczególności ptaki. Cięcia mogą zostać przeprowadzone
jedynie w przypadku nie stwierdzenia ich obecności.
5. Prace wykonywane w bezpośrednim zasięgu rzutu korony drzewa pomnikowego wymagają nadzoru
kierownika budowy podmiotu realizującego inwestycje.
6. Prace ziemne wykonywane w zasięgu rzutu korony drzewa mogą zostać przeprowadzone jedynie
metodą ręczną, w sposób zapewniający nie uszkodzenie korzeni. Należy je przeprowadzić w jak najkrótszym
czasie, tak aby nie doprowadzić do przesuszenia, przemarzania czy innych uszkodzeń mechanicznych systemu
korzeniowego drzewa.
7. Na czas realizacji robót drzewo należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi pnia,
konarów i systemu korzeniowego.
8. Zabrania się składowania materiałów bezpośrednio w zasięgu rzutu korony drzewa.
9. Zabrania się zagęszczania gruntu w zasięgu rzutu korony drzewa.
10. O planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia prac wykonywanych w zasięgu rzutu korony
drzewa właściciel nieruchomości przy ul. Armii Krajowej 22 w Słupsku poinformuje Prezydenta Miasta
Słupska pisemnie wraz ze wskazaniem podmiotu realizującego przedmiotowe prace.
11. W przypadku ujawnienia, w toku realizowanych prac, okoliczności mogących mieć niekorzystny
wpływ na drzewa, 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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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/296/20
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 26 lutego 2020 r.
Zakres cięć w koronie umożliwiających realizację inwestycji

Id: AF101425-B58D-4E7D-8F2F-0C4CA9EB2D9C. Uchwalony

Strona 1

