
Projekt 
 
 

 
Uchwała Nr .................... 
Rady Gminy Michałowice 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody alei 
położonej w Komorowie przy Alei Starych Lip 

Na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.), Rada Gminy Michałowice uchwala co 
następuje: 

§ 1.  

Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach stanowiących pomnik 
przyrody - aleję położoną w Komorowie przy Alei Starych Lip. 

§ 2.  

Zakres uzgodnienia, o którym mowa w § 1 obejmuje: 

1) usunięcie suchych lub chorych gałęzi z koron drzew, stwarzających zagrożenie dla 
bezpieczeństwa, 

2) zastosowanie w uzasadnionych względami bezpieczeństwa sytuacjach, wiązań linowych lub 
sztywnych, w celu zapobiegnięcia rozłamaniom konarów, 

3) oczyszczenie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie pielęgnowanych drzew, 

4) usunięcie suchych lub chorych drzew, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa. 

§ 3.  

Zabiegi pielęgnacyjne na pomniku przyrody powinny być przeprowadzone w terminie do 31 grudnia 
2022 r. 

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

Aleja Starych Lip w Komorowie jest pomnikiem przyrody. Tym samym prace związane z zabiegami 
wzmacniającymi i pielęgnacyjnymi wymagają podjęcia stosownej uchwały.  

 
Zabiegi pielęgnacyjne przeprowadzone w obrębie koron drzew będą polegały na usunięciu 
suchych i osłabionych gałęzi, wykonaniu cięć poprawiających bezpieczeństwo i statykę przy 
zachowaniu naturalnego pokroju drzew, również poprzez ewentualne zastosowanie stosownych 
wiązań. 
 
Problem drzew jakim jest wytrącający się posusz, jest on normalnym zjawiskiem w przypadku 
drzew sędziwych. Konieczne są więc zabiegi pielęgnacyjne związane ze zdjęciem posuszu. Większe 
suche konary należy ścinać z pozostawianiem tylców. Podczas prac zaleca się kontrolę koron 
drzew z wysokości. Na drzewach, na których są założone wiązania konieczna jest ich kontrola. 

Na podstawie opinii/zaleceń Inspektorów nadzoru zieleni w zakresie zagrożenia powodowanego 
przez drzewa dla życia, zdrowia i mienia właścicieli nieruchomości, przy których rosną; martwicy, 
pęknięć pnia, owocników hubiaka i innych, wpływających na brak szans na dalszy zdrowy rozwój 
lub przeżycie, zostaną podjęte czynności polegające na usunięciu chorych/martwych drzew. Ilość 
usuwanych drzew zostanie zrekompensowana nasadzeniami zastępczymi. 
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