Uchwala Nr XXlX/17/2016
Rady Gminy w Birczy
z dnia 23 sierpnia 2016 roku.

w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych i zabezpieczających na pomniku przyrody przy
ul. Ojca Św. Jana Pawła II w Birczy na dz. ew. 463.

Na podstawie art. 7 ust. l, pkt l i art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym 1 Dz.U. z 2016 L, póz. 4461 art. 45 ust.2 pkt l ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 L o ochronie przyrody It.j. Dz. U. z 2015 L, póz. 1651/,
Rada Gminy w Birczy,
uchwala co następuje:
§1
Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających na
pomniku przyrody - dębie szypułkowym ( Quercus robur L.) objętym ochroną prawna na
mocy Orzeczenia PWRN w Rzeszowie Nr R.L. VI b - 13/P/14/53 z 4 listopada 1953 rl\( Dz.
Urz. WRN w Rzeszowie Nr 12 poz.69 z dnia 31 grudnia 1953 L), rosnącym na działce ew.
nr 463 w miejscowości Bircza, stanowiącej własność Parafii Rzymsko-Katolickiej w Birczy,
zlokalizowanym przy ul. Ojca Św. Jana Pawła II.
§2
Prace pielęgnacyjno-zabezpieczające zostaną przeprowadzone zgodnie z zaleceniami
zawartymi w ekspertyzie dendrologicznej z czerwca 2016 L i obejmuj ą następujące
czynności:
1. Wykonanie w obrębie korony drzewa cięć sanitarnych w ramach których należy
usunąć gałęzie martwe, chore i połamane oraz ocierające się o inne konary drzewa.
2. Poprawę statyki drzewa poprzez cięcia redukcyjne powodujące zmniejszenie
wymiarów korony oraz odciążenie pnia. W ramach cięć należy usunąć do 20 %
całkowitej masy asymilacyjnej z zachowaniem naturalnego pokroju drzewa.
3. Konserwację i zabezpieczenie ubytku wgłębnego otwartego, poprzez oczyszczenie
wnętrza pnia z zalegających odpadków, usunięciem murszu a następnie impregnacją
drewna oraz zabezpieczeniem obrzeży ubytku odpowiednim preparatem emulsyjnym,
a także wykonaniem drenażu podłoża w obrębie szyi korzeniowej.
4. Założenie elastycznych wiązań linowych opaskowych wielokrotnych w formie
trójkąta lub innej figury sztywnej obejmujących trzy konary konstrukcyjne drzewa.
§3
Zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne o których mowa w § 2 winny zostać
przeprowadzone w terminie do 31 grudnia 2016 L, przy spełnieniu następujących warunków:
1. Prace winny zostać przeprowadzone przez firmę specjalistyczną posiadającą,
uprawnienia do pielęgnacji drzewo charakterze pomnikowym, pod kierunkiem
inspektora nadzoru w zakresie terenów zieleni.
2. Przy wykonywaniu cięć należy dążyć do zachowania naturalnego pokroju drzewa.
3. Wykonywane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika
przyrody oraz niszczenia gatunków chronionych występujących w jego obrębie.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bircza.
§5
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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