
Uchwała  Nr XLII/36/2013 
Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 27 maja 2013 roku 
 
 

w sprawie: przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników 
przyrody – drzew z gatunku jesion wyniosły „Mściwoj” i „ Świętopełk” wpisanych do rejestru 
Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Gdańsku pod numerem 296; drzew z gatunku lipa 
drobnolistna, dąb szypułkowy „Bernard”, wierzba biała uznane za pomniki przyrody Uchwał ą 
Nr LXVII/72/2010 Rady Gminy Kosakowo z dnia 12 sierpnia 2010r. 
 
 
 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 151, poz. 122 ze zm.) 
 
 

Rada Gminy Kosakowo 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów: 

1. pielęgnacyjnych i konserwacyjnych na drzewach z gatunku jesion wyniosły „Mściwoj” i 
„Świętopełk” będących pomnikiem przyrody wpisanych do rejestru Wojewódzkiego 
Konserwatora Przyrody pod numerem 296, rosnących na terenie gminy Kosakowo w m. 
Mechelinki (działka nr 101/5, obręb Mechelinki) 

2. pielęgnacyjnych i konserwacyjnych na drzewie z gatunku lipa drobnolistna uznanym za 
pomnik przyrody Uchwałą Nr LXVII/72/2010 Rady Gminy Kosakowo z dnia 12 sierpnia 
2010r., rosnącym na terenie gminy Kosakowo w m. Dębogórze (działka nr 2/8 obręb 
Dębogórze) 

3. pielęgnacyjnych i konserwacyjnych na drzewie z gatunku dąb szypułkowy „Bernard”, 
uznanym za pomnik przyrody Uchwałą Nr LXVII/72/2010 Rady Gminy Kosakowo z dnia 12 
sierpnia 2010r., rosnącym na terenie gminy Kosakowo w m. Mechelinki przy drodze ul. Do 
Morza z Mechelinek do Pierwoszyna (działka nr 227/1 obręb Mechelinki) 

4. pielęgnacyjnych i konserwacyjnych na drzewie z gatunku wierzba biała uznanym za pomnik 
przyrody Uchwałą Nr LXVII/72/2010 Rady Gminy Kosakowo z dnia 12 sierpnia 2010r., 
rosnącym na terenie gminy Kosakowo w m. Rewa (działka nr 56/8, obręb Rewa) 

 
§ 2 

 
Zakres uzgodnienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 dotyczy: 

1. usunięcia zamierającego konaru oraz posuszu i chorych gałęzi bezpośrednio stwarzających 
zagrożenie bezpieczeństwa, 

2. oczyszczenia i zabezpieczenia środkiem dezynfekującym miejsc powstałych po usunięciu 
wadliwych gałęzi i konaru, 

3. oczyszczenie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie drzew 
 

§ 3 
 
Zakres uzgodnienia, o którym mowa w § 1 ust.1 pkt 2 dotyczy: 



1. usunięcia zamierającego konaru oraz posuszu i chorych gałęzi bezpośrednio stwarzających 
zagrożenie bezpieczeństwa, 

2. zabezpieczenia środkiem dezynfekującym miejsc powstałych po usunięciu wadliwych gałęzi. 
 

§ 4 
 

Zakres uzgodnienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 dotyczy: 
1. usunięcia zamierającego konaru oraz posuszu i chorych gałęzi bezpośrednio stwarzających 

zagrożenie bezpieczeństwa, 
2. oczyszczenia i zabezpieczenia środkiem dezynfekującym miejsc powstałych po usunięciu 

wadliwych gałęzi i konaru, 
3. oczyszczenie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie drzewa 

 
§ 5 

 
Zakres uzgodnienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 dotyczy: 

1. usunięcia zamierającego konaru oraz posuszu i chorych gałęzi bezpośrednio stwarzających 
zagrożenie bezpieczeństwa, 

2. odciążenia i wykonanie podpory konarów drzewa w celu poprawy jego statyki  
3. oczyszczenia i zabezpieczenia środkiem dezynfekującym miejsc powstałych po usunięciu 

wadliwych gałęzi i konaru, 
4. oczyszczenie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie drzewa 

 
§ 6 

 
Zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne na pomnikach przyrody, o których mowa w § 1 ust. 1 winny 
być przeprowadzone w terminie do 31 grudnia 2013 roku, przy spełnieniu następujących warunków: 

1. cięcia sanitarne drzewa winny 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; 

2. przy wykonywaniu cięć sanitarnych – należy dążyć do zachowania naturalnego pokroju 
drzewa, 

3. wykonane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika przyrody 
oraz zniszczenia gatunków chronionych występujących w jego obrębie,  

4. przed rozpoczęciem prac Wykonawca przedłoży w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kosakowo informację o planowanym 
terminie rozpoczęcia i zakończenia prac 

5. po wykonaniu zabiegów Wójt Gminy Kosakowo celem kontroli zgodności wykonanych prac 
z założeniami przedstawionymi w niniejszej uchwale przeprowadzi oględziny poddawanego 
zabiegom pomnika przyrody. 

§ 7 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 
 

§ 8 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
Aktem prawnym regulującym cele, zasady i formy ochrony przyrody w Polsce jest ustawa z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późn. 
zm.). 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. 
 
Pomniki przyrody objęte niniejszą uchwałą ustanowione zostały przez: 

1. Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Gdańsku w 1971r. (orzeczenie nr 296) – drzewa 
z gatunku jesion wyniosły 

2. Radę Gminy Kosakowo w 2010r. (Uchwała Nr LXVII/72/2010 Rady Gminy Kosakowo z 
dnia 12 sierpnia 2010r. – drzewa z gatunku lipa drobnolistna, dąb szypułkowy „Bernard”, 
wierzba biała 

wobec czego zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody poddanie ich zabiegom 
pielęgnacyjnym i konserwacyjnym wymaga wcześniejszego uzgodnienia zakresu i warunków 
wykonywania tych zabiegów z niniejszym organem. 
 
Jednocześnie Rada Gminy dokonuje uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony 
przyrody i realizacji celu publicznego, bez względu na to na mocy jakiego aktu prawa miejscowego 
pomnik przyrody został ustanowiony (pismo RDOŚ-Gd-PNII.73.3.2012.EK.2 z dnia 24.02.2012r.). 
 
 Po przeprowadzeniu oględzin drzew potwierdzono zasadność wykonania prac dotyczących 
uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych drzew będących 
pomnikami przyrody, Określony został ich zakres i sposób wykonywania. Przeprowadzenie 
wskazanych w uchwale zabiegów ma na celu jak najdłuższe zachowanie niniejszych obiektów 
przyrodniczych. 
. 
 
 


