
UCHWAŁA NR XXXII/218/2017 
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

 z dnia 29 marca 2017 roku 

w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody gatunku dąb 
szypułkowy 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 446)1 oraz art. 45 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016, poz. 2134)2 uchwala się, co następuje: 
 
§ 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewie gatunku dąb 
szypułkowy (Quercus robur L.), będącym pomnikiem przyrody, rosnącym na osiedlu 
Reymonta w Lipnie, na działce o nr ew. 1368/9, obręb geodezyjny 0007, oznaczonym 
w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 30 maja 
1965 roku (Nr 8, poz. 101), w zakresie: 

1) usunięcia zamierających konarów oraz posuszu i chorych gałęzi bezpośrednio 
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa, 

2) usunięcie fragmentów złamanych i nadłamanych konarów i gałęzi zawieszonych 
w koronie drzewa i stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa, 

3) oczyszczenie i zabezpieczenie środkiem dezynfekującym miejsc powstałych po 
usunięciu wadliwych gałęzi i konarów, 

4) oczyszczenie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie drzew. 
 
§ 2. Zabiegi pielęgnacyjne na pomniku przyrody powinny być przeprowadzone w terminie do 
15 grudnia 2017 r., przy spełnieniu następujących warunków: 

1) cięcia sanitarne drzewa winny być przeprowadzone przez osobę posiadającą 
uprawnienia do pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowym, pod kierunkiem 
uprawnionego inspektora nadzoru ds. terenów zielonych, 

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. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1579; 

   Dz. U. z 2016 r., poz. 1948 

2
  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r., poz. 1936; 

   Dz. U. z 2016 r., poz. 2249; Dz. U. z 2016 r., poz. 2260 


