
Uchwała Nr X/66/15 
Rady Gminy  Skoroszyce 

 z dnia 18 września 2015r. 
 

 
w sprawie uzgodnienia prac przy pomniku przyrody. 
 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 
marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318 z 
2014 r. poz. 379,  1072; z 2015 r., poz. 1045) w związku z art. 45 ust. 2 pkt 1 i art. 
44 ust. 1  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 
627, 628, 842;  z 2014 r., poz. 805, 850, 1002, 1101, 1863; z 2015 r., poz. 222, poz. 
1045 ) Rada Gminy Skoroszyce, uchwala co następuje: 

 
§ 1 

 
Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych  w obrębie  drzewa 

z gat. lipa drobnolistna (Tilia cordata) – pomnika przyrody, ustanowionego 
Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/38/05 z dnia 26 października 
2005 r.  w sprawie ustanowienia pomników przyrody ( Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego  Nr 72, poz. 2231), rosnącego na terenie  działki 
oznaczonej geodezyjnie nr 123, ark. mapy 1 w obrębie ewidencyjnym Mroczkowa, 
stanowiącej mienie Gminy Skoroszyce. 

 
§  2 

 
Prace pielęgnacyjne przeprowadzone zostaną zgodnie z zaleceniami zawartymi w 
ekspertyzie dendrologicznej  z dnia 17 sierpnia 2015 r. i polegać będą na: 

1) oczyszczeniu wnętrza ubytku pnia  drzewa z murszu i zanieczyszczeń, a 
następnie jego wypełnieniu do  poziomu ziemi żwirem płukanym, 

2) wykonaniu w obrębie korony cięć pielęgnacyjnych, polegających na korekcie 
przegęszczeń pędów odroślowych, poprawieniu wadliwych poprzednich  
miejsc  cięć gałęzi i konarów oraz  wyrównaniu  miejsc świeżych złamań.  

 
§  3 

 
Termin zabiegów pielęgnacyjnych ustala się na okres od 16 października 2015 r. – 
do  28 lutego 2016 r. 

§  4 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skoroszyce. 
 

§  5 
Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 



 
 
 

Uzasadnienie 
 

Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 627, 628, 842,  z 2014 r., poz. 805, 850, 1002, 1101, 1863, z 2015 r., poz. 222 
), prace przy pomnikach przyrody na potrzeby ich ochrony przeprowadza się po 
uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody. W 
przedmiotowej sytuacji  organem tym jest Rada Gminy Skoroszyce i to ona 
uzgadnia prace wykonywane na potrzeby ochrony przyrody, bez względu na to na 
mocy jakiego aktu prawa miejscowego, pomnik przyrody został ustanowiony. 

Pomnik przyrody opisany w niniejszej uchwale ustanowiony został na 
podstawie Rozporządzenia Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/38/05 z dnia 26 
października 2005 r.  w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dziennik 
Urzędowy Województwa Opolskiego  Nr 72, poz. 2231). Drzewo  z gat.  lipa 
drobnolistna, rośnie  w pasie drogi oznaczonej geodezyjnie nr  123, w obrębie 
ewidencyjnym Mroczkowa, stanowiącej mienie Gminy Skoroszyce. 

Zakres prac został ustalony w oparciu o „ Ekspertyzę dendrologiczną oceny 
stanu zachowania lipy drobnolistnej – pomnika przyrody na działce nr 123 w 
miejscowości Mroczkowa”, opracowaną na zlecenie Gminy Skoroszyce z dnia 
30.07.2015 r. przez  ARBOR Andrzej Skup z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 24, 48-
200 Prudnik. 

Zabiegi pielęgnacyjne w obrębie ww. drzewa mają na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa  na terenach przyległych. 
 

 
 
 


