
Projekt 
 
 

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

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie uzgodnienia zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach - pomnikach przyrody rosnących na 
terenie parku w Helenowie 

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 - pomnikach przyrody 
rosnących na terenie parku w Helenowie. 

§ 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. 

§ 3.  

Prace muszą być przeprowadzane przez osoby mające doświadczenie/uprawnienia do pracy przy 
drzewach pomnikowych / na terenach objętych opieką konserwatorską pod nadzorem Inspektora 
Nadzoru Dendrologicznego lub Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. 

§ 4.  

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

§ 5.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

§ 6.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

Na terenie parku w Helenowie rosną drzewa stanowiące pomniki przyrody – 14 dębów 
szypułkowych (Quercus robur), 1 jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) oraz 2 topole białe (Populus 
alba). Tym samym prace związane z zabiegami pielęgnacyjnymi wymagają podjęcia stosownej 
uchwały.  

Zabiegi pielęgnacyjne przeprowadzone w obrębie koron będą polegały na usunięciu 
suchych i osłabionych gałęzi, wykonaniu cięć poprawiających bezpieczeństwo i statykę przy 
zachowaniu naturalnego pokroju drzew, również poprzez zastosowanie stosownych wiązań. 

Pomniki przyrody znajdują się w większości w dobrym stanie zdrowia. 3 z nich to Świadki, 
nie stwarzające zagrożenia. Obecne problemy drzew to głównie wytrącający się posusz, co jest 
normalnym zjawiskiem w przypadku drzew sędziwych. Konieczne są więc zabiegi pielęgnacyjne 
związane ze zdjęciem posuszu. Większe suche konary należy ścinać z wykorzystaniem cięć 
postarzających (coronet cut) i z pozostawianiem tylców. W przypadku drzew rosnących  
w miejscach, gdzie nie przebywają ludzie, nie jest konieczne zdejmowanie posuszu. Podczas prac 
zaleca się kontrolę koron drzew z wysokości.  

 
Na drzewach, na których są założone wiązania konieczna jest ich kontrola. Obecnie zaleca 

się stosowanie wiązań elastycznych typu boa czy cobra, nie ma jednak konieczności zdejmowania 
starych wiązań sztywnych. 

 
Drzewa pomnikowe rosnące na terenie parku noszą ślady dawnego czyszczenia  

i malowania ran i ubytków. Obecnie, w świetle badań i doświadczeń, ze względu na 
udokumentowaną szkodliwość, zaniechane zostało czyszczenie ubytków polegające na usuwaniu 
zmurszałej tkanki. Nie stosuje się także żadnych preparatów zabezpieczających stare rany. Drzewa 
mają liczne dziuple i cenne próchnowiska stanowiące siedlisko bioróżnorodności.  
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