
UCHWAŁA NR XXX/194/2022 
RADY GMINY RYBCZEWICE 

z dnia 23 maja 2022 r. 

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody 

Na podstawie  art. 7 ust. 1 pkt 1, 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), oraz art. 45 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody ( Dz. U. 2022 r. poz. 916) Rada Gminy Rybczewice uchwala, co następuje: 

§ 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych drzew, uznanych za pomniki przyrody – 
3 szt. drzew z gatunku lipa drobnolistna w miejscowości Częstoborowice w obrębie drzewostanu na terenie 
zespołu kościoła parafialnego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła wpisanego do rejestru zabytków woj. 
lubelskiego pod nr A/396, rosnących na działce o nr ew. 434/3. Drzewa uznano za pomniki przyrody 
Zarządzeniem nr 42 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 października 1987 r. w sprawie uznania za pomnik 
przyrody ( Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 1987 r. Nr 12, poz. 211) 

§ 2. Zakres uzgodnienia, o którym mowa w § 1, zgodnie z opinia dendrologiczna dla drzew pomnikowych 
obejmuje: 

1) Cięcie sanitarne tj. usunięcie posuszu oraz chorych, obumarłych lub nadłamanych pędów, gałęzi i konarów. 

2) Cięcie korygujące polegające na silnej redukcji koron połączonej z cieciem formującym, 

3) Oczyszczenie i odwodnienie ubytków wgłębnych oraz kominowych, 

4) Usuwanie ognisk jemioły, 

5) Zainstalowanie  w koronach potrójnych wiązań typu Cobra. 

§ 3. Zabiegi pielęgnacyjne na pomnikach przyrody, powinny być przeprowadzone w terminie do 31 grudnia 
2022 r. przy spełnieniu następujących warunków: 

1) Cięcia sanitarne i korygujące powinny zostać przeprowadzone przez osobę posiadającą uprawnienia do 
pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowym 

2) Przy usuwaniu uschniętych konarów należy dążyć do zachowania naturalnego pokroju drzew, 

3) Wykonane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika przyrody. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rybczewice. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego, 

 

   

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Rybczewice 

 
 

Piotr Zając 
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