
UCHWAŁA NR IV/24/2015 
RADY GMINY JAKTORÓW 

z dnia 5 lutego 2015 r. 
 

w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody  
 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.) Rada Gminy 
Jaktorów uchwala, co następuje: 

§ 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych na 83 
szt. drzew z gatunku kasztanowiec pospolity /Aesculus hippocastanum/ będących pomnikiem 
przyrody (aleją), ustanowioną na podstawie Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 
31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu 
grodziskiego (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124, poz. 3635), rosnących wzdłuż  drogi gminnej 
oznaczonej nr ew. 388 w m.  Budy Grzybek gm. Jaktorów. 

 

§ 2. Zakres uzgodnienia, o którym mowa w §1 dotyczy: 
1) usunięcia obumarłych konarów, posuszu z koron drzew oraz chorych gałęzi 

bezpośrednio stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa, 
2) oczyszczenia i zabezpieczenia środkiem dezynfekującym miejsc powstałych po 

usunięciu wadliwych gałęzi i konarów, 
3) oczyszczenie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie drzew 

§ 3. Zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne na pomniku przyrody, o którym mowa w § 1,  
winny być przeprowadzone w terminie do 31 grudnia 2015 roku, przy spełnieniu następujących 
warunków: 

1) cięcia sanitarne drzew winny zostać przeprowadzone przez podmiot dysponujący 
odpowiednią wiedzą oraz doświadczeniem 

2) przy wykonywaniu cięć sanitarnych - należy dążyć do zachowania naturalnego pokroju 
drzewa, 

3) wykonane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika 
przyrody oraz zniszczenia gatunków chronionych występujących w jego obrębie, 

4) przed rozpoczęciem prac Wykonawca przedłoży w Referacie ds. Rolnictwa, 
Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Gminy Jaktorów 
informację o planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia prac 

§ 4. Po wykonaniu zabiegów Wójt Gminy Jaktorów celem kontroli zgodności wykonanych 
prac z założeniami przedstawionymi w niniejszej uchwale przeprowadzi oględziny 
poddawanego zabiegom pomnika przyrody. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaktorów. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Jaktorów 

Mirosław Byczak 
 



 
UZASADNIENIE 

 

Aktem prawnym regulującym cele, zasady i formy ochrony przyrody w Polsce jest 
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.). 
Pomnik przyrody objęty niniejszą uchwałą został ustanowiony Rozporządzeniem Wojewody 
Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody 
położonych na terenie powiatu grodziskiego (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124, poz. 3635) . Zgodnie z 
art. 45 ust. 2 pok. 1 ww. ustawy prace wykonywane na potrzeby ochrony przyrody uzgadnia się 
z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody.  

Jednocześnie Rada Gminy Jaktorów 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 (pismo 
RDOŚ-Gd-PNII.73.3.2012.EK.2 z dnia 24 lutego 2012 r.), tzn. czy pomnik przyrody został 
ustanowiony rozporządzeniem wojewody czy rady gminy.  

Z wnioskiem o przeprowadzenie zabiegów na pomnikach przyrody zwrócił się Referat 
ds. Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tut. Urzędu, który stara 
się o  dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie na przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych alei kasztanowej – 
pomnika przyrody w pasie drogi gminnej nr ew. 388 w m. Budy Grzybek gm. Jaktorów.  

Przeprowadzenie wskazanych w uchwale zabiegów ma na celu jak najdłuższe 
zachowanie niniejszych obiektów przyrodniczych. 
 


