UCHWAŁA NR …………
RADY MIEJSKIEJ W REDZIE
z dnia ………….. 2021r.
w sprawie uzgodnienia zakresu zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody rosnącym przy
ul. Rzecznej 2 w Redzie
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz.713 ze zm.) oraz art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 55 ze zm.), Rada Miejska
w Redzie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych drzewa z gatunku brzoza
brodawkowata (Betula Pendula L.) o obwodzie pnia 242 cm mierzonym na wysokości 130 cm,
wysokości 22m, w wieku ok. 90 lat, rosnącego na terenie działki nr 51/27, obręb Reda 03 przy
ul. Rzecznej 2 w Redzie, uznanego za pomnik przyrody Rozporządzeniem nr 3/91 Wojewody
Gdańskiego z dnia 25 lutego 1991r. w sprawie uznania za pomniki przyrody niektórych drzew i głazów
w województwie gdańskim (Dz. Urz. WG Nr 7 poz. 54 z dn. 14.03.1991), wpisanego do Centralnego
Rejestru Form Ochrony Przyrody (CRFOP) pod kodem PL. ZIPOP. 1393.PP.2215011.6139.
2. Mapa przedstawiająca usytuowanie drzewa, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Zakres uzgodnienia, o którym mowa w § 1 ust. 1, dotyczy:
1) zamontowania dwóch elastycznych obejm w górnej części pnia poniżej nasady korony, w celu
wzmocnienia miejsca uszkodzenia pnia;
2) wykonania cięć prześwietlających wnętrze korony tj. usunięcia gałęzi krzyżujących się,
wyrastających nienaturalnie w kierunku dolnym i innych kolidujących z właściwą strukturą
wnętrza korony;
3) usunięcia posuszu w koronie drzewa, tj. gałęzi suchych, chorych nadłamanych;
4) dokonania oceny statyki drzewa po przeprowadzeniu prac wskazanych w podpunktach 1-3
i w przypadku stwierdzenia jej zaburzenia, wykonania cięć formujących w koronie,
odciążających południową część korony i poprawiających statykę drzewa;
5) wykonania dynamicznego testu obciążeniowego drzewa w terminie 12–24 miesiące od daty
wykonania zaleceń zawartych w podpunktach 1-4 w celu oceny stabilności drzewa w gruncie.
§ 3. Zabiegi pielęgnacyjne na pomniku przyrody, powinny być przeprowadzone w terminie do
31 sierpnia 2021r. przy spełnieniu następujących warunków:
1) prace prowadzone w koronie drzewa powinny być wykonane przez firmę specjalistyczną
posiadającą uprawnienia do pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowym;
2) przy wykonywaniu cięć sanitarnych, korygujących czy pielęgnacyjnych należy dążyć do
zachowania naturalnego pokroju drzewa;
3) wykonane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika przyrody,
a także zniszczenia gatunków chronionych i ich siedlisk występujących w obrębie drzewa oraz
płoszenia lub niepokojenia ptaków w okresie lęgowym.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Redy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ………….
Rady Miejskiej w Redzie z dnia…………

Ryc. 1. Lokalizacja brzozy brodawkowatej.
Źródło: reda.e-mapa.net

Uzasadnienie do
Uchwały Nr …. Rady Miejskiej w Redzie z dnia………………
w sprawie uzgodnienia zakresu zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody rosnącym przy
ul. Rzecznej 2 w Redzie
Aktem prawnym, regulującym cele, zasady i formy ochrony przyrody w Polsce jest ustawa z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 55 ze zm.), zwanej dalej ustawą
o ochronie przyrody. Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy prace wykonywane na potrzeby ochrony
przyrody uzgadnia się z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody. Zgodnie z art. 44 ust. 1
ustanowienie pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu
przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze uchwały rady gminy. Jednocześnie rada gminy
dokonuje uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody i realizacji celu publicznego,
bez względu na mocy jakiego aktu prawa miejscowego pomnik przyrody został ustanowiony, tzn. czy
pomnik przyrody został ustanowiony rozporządzeniem wojewody czy uchwałą rady gminy.
W okresie listopad – grudzień 2020roku firma Dendrom sp. z o. o. na zlecenie Gminy Miasto
Reda przeprowadziła ekspertyzę dendrologiczną drzewa z gatunku brzoza brodawkowata (Betula
Pendula), rosnącego na terenie działki nr 51/27, obręb Reda 03 przy ul. Rzecznej 2 w Redzie,
stanowiącego pomnik przyrody. Ekspertyza potwierdziła konieczność poprawy stanu fitosanitarnego
oraz statyki drzewa w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, poprzez przeprowadzenie
zabiegów pielęgnacyjnych określonych w treści uchwały. W ślad za ww. pracami terenowymi, firma
Dendrom sp. z o. o. przygotowała opracowanie pn. „Ekspertyza dendrologiczna”, w którym wskazano
zakres niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych. Przedmiotem niniejszej uchwały jest uzgodnienie
zakresu i warunków przeprowadzenia prac na pomniku przyrody przy ul. Rzecznej 2 w Redzie,
określonych na podstawie ww. opracowania.
Przeprowadzenie wskazanych w uchwale zabiegów ma na celu jak najdłuższe zachowanie
dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, jakim jest przedmiotowy pomnik przyrody i utrzymanie go
w dobrym stanie dla przyszłych pokoleń, a także zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i samego
budynku położonego przy ul. Rzecznej 2, znajdującego się na nieruchomości wpisanej do gminnej
ewidencji zabytków jako Zespół Dworsko-Parkowy Pieleszewo – Dwór.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przez Radę Miejską w Redzie uchwały w sprawie
uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzewa jest uzasadnione.

