
UCHWAŁA NR XXVIII/236/2021
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody 
położonych na terenie Miasta Maków Mazowiecki

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, 
co następuje:

§ 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych 2 drzew gatunku dąb szypułkowy, uznanych 
za pomniki przyrody Rozporządzeniem Nr 15 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie 
pomników przyrody położonych na terenie powiatu makowskiego, rosnących na działkach o numerach 
ewidencyjnych 430/4 oraz 1548 w Makowie Mazowieckim.

§ 2. Zakres uzgodnienia, o którym mowa w § 1 obejmuje:

1) usunięcie posuszu;

2) redukcję konarów w celu przywrócenia statyki drzew;

3) montaż wiązania typu „COBRA”.

§ 3. Zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody należy przeprowadzić do 31 grudnia 2021 r. przy spełnieniu 
następujących warunków:

1) zabiegi powinny być wykonane przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia;

2) przy usuwaniu posuszu i redukcji konarów należy dążyć do zachowania naturalnego pokroju drzew;

3) wykonane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomników przyrody.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
Miej skiej

M
Dariusz

Artur Mićcznikowski
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UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR XXVIII/236/2021 

RADY MIEJSKIEJ W MĄKO WIE MAZOWIECKIM

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody 
położonych na terenie Miasta Maków Mazowiecki

Aktem prawnym określającym cele, zasady i formy ochrony przyrody jest ustawa 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Art. 45 ust. 2 pkt 1 rzeczonej ustawy stanowi, 
iż prace wykonywane na rzecz ochrony przyrody uzgadnia się z organem ustanawiającym 
daną formę ochrony przyrody. Pomniki przyrody przeznaczone do pielęgnacji zostały 
ustanowione Rozporządzeniem Nr 15 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 lutego 2008 r., 
jednakże 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. Planowane zabiegi pielęgnacyjne mają 
na celu poprawę kondycji drzew oraz eliminację zagrożenia bezpieczeństwa.

Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.

RZEWODNICEĄCY KAD¥

Dariusz Artur Mikeznikowski


