
           
 

UCHWAŁA NR XIV.94.16 
RADY GMINY CIEL ĄDZ 

 
 z dnia 25 stycznia 2016 r. 

 
 

w  sprawie przeprowadzenia zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych i konserwatorskich  
pomnika przyrody alei lipowo- kasztanowcowej Stolniki, gmina Cielądz 

 

 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  (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515,  poz.  1890.) oraz art. 45 ust.2 pkt 1  
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (t.j.: Dz. U. z  2015 r. poz. 1651)                  
Rada Gminy Cielądz uchwala, co następuje:     

 § 1. 1. Uzgadnia się zakres przeprowadzenia zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych                      
i konserwatorskich 154 szt. drzew pomnika przyrody pod nazwą „ Aleja  lipowo- 
kasztanowcowa”, ustanowionego  Rozporządzeniem  Nr 22 Wojewody Skierniewickiego              
z dnia 17 lipca 1997 r. ( Dz. Urz. Województwa  Skierniewickiego  z dnia  18 sierpnia 1997 r. 
Nr  16, poz. 92)  w sprawie uznania  za pomnik  przyrody alei drzew zlokalizowanych w pasie 
drogi gminnej nr 381311 Stolniki rosnących po obydwu stronach drogi na działkach numer 
ewidencyjny:  98/1 i 98/3 obrębu  Stolniki.  

2. Zakres uzgodnień, o których mowa w ust. 1 dotyczy: 
1) cięcia sanitarne, prześwietlenie koron, zabezpieczenie  ran i ubytków,  usunięcia gałęzi 

suchych lub chorych bezpośrednio stwarzających zagrożenie dla otoczenia i ruchu 
drogowego; 

2) usunięcie fragmentów złamanych i nadłamanych konarów oraz gałęzi zawieszonych                 
w koronach drzew i stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa dla otoczenia; 

3) odcięcie konarów drzew w celu poprawy ich statyki, przez zastosowanie wiązań 
elastycznych; 

4) oczyszczenie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie drzew. 

3. Zabiegi pielęgnacyjne na pomniku przyrody – grupie drzew, powinny być 
przeprowadzone do 31.12.2016 r., przy spełnieniu następujących warunków: 
1) cięcia sanitarne powinny być przeprowadzone przez osobę posiadającą uprawnienia do 

pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowym; 
2) przy wykonywaniu cięć sanitarnych należy dążyć do zachowania naturalnego pokroju 

drzew; 
3) wykonane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika przyrody. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz. 

  
§ 3. Uchwała wchodzi  w życie  z dniem  podjęcia  i podlega  ogłoszeniu w  Biuletynie   

Informacji Publicznych  Urzędu Gminy w Cielądzu. 

 
 
 
 
 



 
     Uzasadnienie  
 
           W roku  2015  przeprowadzono  inwentaryzację   pomnika  przyrody w  m. Stolniki                  
i  opracowana  została  dokumentacja  pn.  Rewitalizacja Zabytkowej Alei  w  miejscowości  
Stolniki. 

W ramach  inwentaryzacji dokonano oceny stanu zdrowotnego 170 szt. drzew  
objętych ochroną stanowiących  pomnik przyrody –grupa drzew, która  wykazała  
konieczność  przeprowadzenia  zabiegów  sanitarno- pielęgnacyjnych   i konserwatorskich, 
mających  służyć   jak  najdłuższemu  zachowaniu  obiektu  przyrodniczego. 

Poddanie  drzew  powyższym  zabiegom  wymaga wcześniejszego uzgodnienia                        
z   Radą  Gminy  Cielądz  odnośnie  zakresu i warunków. 

Mając  powyższe na uwadze podjecie  uchwały jest zasadne.       


