
 
 

PROJEKT 
Uchwała Nr ……/2019 

Rady Gminy Michałowice 
z dnia ….…… 2019 r. 

 
w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku 
przyrody Alei Drzew w Komorowie przy Alei Marii Dąbrowskiej 
 
Na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 1 i 4 w związku z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia  
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.), Rada Gminy Michałowice 
uchwala co następuje: 
 

§ 1 
Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach rosnących w pasie 
drogi Aleja Marii Dąbrowskiej w Komorowie, stanowiących pomnik przyrody. 
 

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

1) Usunięcie suchych, zagrażających bezpieczeństwu użytkowników drogi drzew: 
a) lipa drobnolistna (Tilia cordata) o obwodzie pnia wynoszącym 217 cm i wysokości  

23,2 m, nr inwentaryzacji 70, 
b) lipa drobnolistna (Tilia cordata) o obwodzie pnia wynoszącym 243 cm i wysokości     

17 m, nr inwentaryzacji 76, 
c) lipa drobnolistna (Tilia cordata) o obwodzie pnia wynoszącym 250 cm i wysokości     

17 m, nr inwentaryzacji 75 
d) lipa drobnolistna (Tilia cordata) o obwodzie pnia wynoszącym 180 cm i wysokości     

5 m, nr inwentaryzacji 52a 
e) lipa drobnolistna (Tilia cordata) o obwodzie pnia wynoszącym 260 cm i wysokości     

5 m, nr inwentaryzacji 53 
2) Usunięcie suchych lub chorych gałęzi z koron drzew, stwarzających zagrożenie dla 

bezpieczeństwa użytkowników drogi, 
3) Zastosowanie w uzasadnionych względami bezpieczeństwa sytuacjach, wiązań 

linowych lub sztywnych, w celu zapobiegnięcia rozłamaniom konarów, 
4) Wykonanie cięć pielęgnacyjnych i technicznych poprawiających statykę drzew przy 

zachowaniu naturalnego pokroju drzew, 
5) Oczyszczenie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie pielęgnowanych drzew. 

 
§ 3 

Zabiegi pielęgnacyjne na pomniku przyrody powinny być przeprowadzone w terminie  
do 31 grudnia 2020 r. 
 

§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 
 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 

 



 
 

Uzasadnienie 

Na podstawie ekspertyzy dendrologicznej statyki 11 lip drobnolistnych rosnących  
w pomnikowej Alei Mari Dąbrowskiej w Komorowie przeprowadzonej przez Pana  
prof. dr hab. inż. Marka Siewniaka, wytypowano drzewa do usunięcia i cięć redukcyjnych. 

Drzewa wskazane do usunięcia są w złym stanie zdrowotnym, mają wypróchniałe pnie 
z ubytkami, susz w koronach, ubytki u podstawy pnia, szczątkową koronę lub są martwe.  

Z ekspertyzy wynika, że 2 szt. drzew o nr. 70 i 76 (nr inwentaryzacyjny z ekspertyzy 
27 i 33) oznaczono jako bardzo niebezpieczne i wskazano do usunięcia, mają znaczenie 
osłabione mocowanie z podłożem, system korzeniowy zredukowany w dużym stopniu, co 
stanowi zagrożenie wykrotem. Drzewa mają ubytki wgłębne u podstawy pni od strony jezdni 
i susz w koronach. 

Drzewo o nr. inwentaryzacyjnym 75 nie objęte ekspertyzą jest martwe, stanowi 
zagrożenie dla użytkowników drogi.  

Dwa pozostałe drzewa o nr. 52a i nr. 53 są to pnie pozbawione korony, posiadające 
ubytki i wypróchnienia u podstawy pnia oraz owocniki grzybów. Drzewo nr 52a jest 
całkowicie martwe i przechyla się w kierunku jezdni. Drzewo nr 53 posiada duży ubytek  
i wypróchnienie u podstawy pnia oraz kilka odrostów w części górnej, przechyla się  
w stronę jezdni. Drzewa stanowią zagrożenie dla użytkowników drogi, ponieważ znajdują się 
blisko ulicy o dużym natężeniu ruchu. 

Na pozostałych drzewach zostaną przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne, redukcyjne  
i techniczne, które poprawią bezpieczeństwo użytkowników drogi, statykę drzew i estetykę 
Alei. 

Zgodnie z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 
10 września 2019 r. usunięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu z alei drzew, jeśli nie 
spowoduje utraty walorów przyrodniczych, społecznych i historycznych dla których ta została 
objęta formą ochrony (pomnikiem przyrody) jest zabiegiem pielęgnacyjnym. 

 


