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UCHWAŁA NR LIV/886/10
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na 21 drzewach gat. wiąz 
szypułkowy wpisanych do rejestru pomników przyrody, rosnących na terenie nieruchomości w Piotrkowie 

Trybunalskim, ul. Sulejowska 126 (działka nr ew. 367/4 i 367/5, obręb 36) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 
1271, nr 214 poz. 1806, z 2003 r nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568, z 2004 r. nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203, 
z 2005 r. nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457, z 2006 r. nr 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337, z 2007 r nr 48 poz. 327, nr 
138 poz. 974, nr 173 poz. 1218, z 2008 r. nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458, z 2009 r. nr 52 poz. 420, nr 157 poz. 
1241, z 2010 r. nr 28 poz. 142 i 146), art. 6 ust. 1 pkt 6, art. 40 ust. 1, art. 45 ust 1 i ust 2 pkt 1 w powiązaniu z art. 
44 ust. 1, art. 153 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. nr 151, 
poz. 1220 ze zmianami z 2009r. nr 215 poz. 1664, z 2010r. nr 76 poz. 489, nr 119 poz. 804) oraz § 1 pkt 32, § 2, § 
3 Rozporządzenia nr 4/96 Wojewody Piotrkowskiego z dnia 4 listopada 1996 roku w sprawie uznania za pomniki 
przyrody (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego nr 21 z 1996 roku) Rada Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Zezwala się Pani Janinie Fułek, właścicielce działki nr ew. nr 367/4, obręb 36 położonej w Piotrkowie 
Trybunalskim, ul. Sulejowska 126 na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach gat. wiąz szypułkowy 
o następujących obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm:168 cm, 239 cm, 187 cm, 231 cm, 222 cm, 250 
cm, 270 cm, 228 cm, 200 cm, 140 cm, 172 cm, 242 cm, 95 cm, stanowiących część zadrzewienia przyzagrodowego 
wpisanego do rejestru pomników przyrody. 

§ 2. Zezwala się Pani Wiesławie Fułek, właścicielce działki nr ew. 367/5, obręb 36, położonej w Piotrkowie 
Trybunalskim, ul. Sulejowska 126 na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach gat. wiąz szypułkowy 
o następujących obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 145 cm, 170 cm, 195 cm, 150 cm, 160 cm, 148 
cm, 165 cm, 190 cm, stanowiących część zadrzewienia przyzagrodowego wpisanego do rejestru pomników 
przyrody. 

§ 3. Zobowiązuje się Panią Janinę Fułek i Panią Wiesławę Fułek do przeprowadzenia zabiegów 
pielęgnacyjnych w następujący sposób: 

1) w przypadku drzew znajdujących się bezpośrednio pod linią energetyczną, odległość pomiędzy gałęziami 
drzew a przewodami powinna wynosić po przycięciu minimalnie 3,3 m oraz dodatkowo uwzględniać średni 
przewidywany 5- letni przyrost dla drzewa gatunek wiąz szypułkowy; 

2) w przypadku drzew rosnących w szpalerze poza zasięgiem linii energetycznej należy dokonać cięcia do 
wysokości poniżej linii energetycznej, w sposób uniemożliwiający zerwanie przewodów w przypadku 
przewrócenia się drzew lub wyłamania ich konarów; 

3) zabiegi powinny zostać przeprowadzone zgodnie ze sztuką pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowym 
wyłącznie przez: 

a) osoby legitymujące się kursem specjalistycznym II stopnia dotyczącym pielęgnacji i ochrony drzew 
(zaświadczenie Naczelnej Organizacji Technicznej – NOT, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Ogrodnictwa – SITO lub Polskiego Towarzystwa Chirurgów - NOT), 

b) firmę legitymującą się Certyfikatem Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew, 

pod kierunkiem uprawnionego inspektora nadzoru ds. terenów zielonych. 

§ 4. Zabiegi pielęgnacyjne powinny być przeprowadzone przy spełnieniu następujących warunków: 

1) wykonawca oraz inspektor nadzoru winni przedłożyć w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach; 
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2) wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o zamierzonym terminie rozpoczęcia i zakończenia prac; 

3) wykonawca ma obowiązek prowadzenia dziennika prac oraz przedłożenia go wraz z dokumentacją 
fotograficzną w ciągu 7 dni od zakończenia prac do Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego; 

4) Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa określi termin wizji terenowej, w czasie której nastąpi kontrola 
zgodności wykonanych prac z założeniami przedstawionymi w niniejszej uchwale; 

5) prace pielęgnacyjne powinny być wykonane w okresie pomiędzy 31 października 2010 r. a 30 kwietnia 
2011 r.; 

6) wykonawca zawiadomi bezzwłocznie Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego o wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku prac pielęgnacyjnych, które mogą mieć 
wpływ na zakłócenie ich przebiegu; 

7) w razie ujawnienia okoliczności skutkujących ewentualnym uszkodzeniem pomników przyrody niniejsze 
zezwolenie może zostać cofnięte lub zmienione; 

8) Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nie będzie partycypował w kosztach związanych z przeprowadzeniem 
prac pielęgnacyjnych. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Paweł Szcześniak


