
Projekt

z dnia  17 października 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA ZAKOPANE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie pomnika przyrody - 'Aleja drzew prowadząca do Kuźnic' - zlokalizowanego na terenie Gminy 
Miasto Zakopane

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t. j. 
Dz. U. z 2018r. poz. 1614 z późn. zm.), Rada Miasta Zakopane uchwala co następuje:

§ 1. Uzgadnia się pozytywnie prace wykonywane na potrzeby ochrony przyrody, polegające na pracach 
pielęgnacyjnych w obrębie koron 13 szt. drzew – pomników przyrody, tworzących pomnik przyrody 'Aleja 
drzew prowadząca do Kuźnic', zlokalizowany na terenie Gminy Miasto Zakopane, których zakres określa 
załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Prace pielęgnacyjne, o których mowa w § 1 winny być przeprowadzone do końca 2019r. przy 
spełnieniu następujących warunków:

1) przy wykonywaniu prac pielęgnacyjnych należy dążyć do zachowania naturalnego pokroju drzewa 
pomnikowego,

2) wykonane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika przyrody,

3) wszystkie prace pielęgnacyjne i techniczne winny być wykonywane przez osobę lub firmę specjalistyczną 
posiadającą doświadczenie w pracach przy drzewostanie o podobnym charakterze.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: EC27540C-3B13-4C82-A701-FF9C16923052. Projekt Strona 1



 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 

             OZNACZENIA: 
      *  obwód pnia drzewa pomnikowego mierzony na wysokości 130 cm od gruntu 
 

L.p. 

 
Nazwa pomnika 
Akt utworzenia 

 
Lokalizacja 

(dz. ew. nr obręb) 
Nr 

inw. 

Nazwa 
gatunkowa 

[nazwa polska] 
[nazwa łacińska] 

Obwód 
pnia* 
[cm] 

Wys. 
[m] 

 
 

Zakres prac pielęgnacyjnych 

1. 

„Aleja drzew 
prowadząca do Kuźnic” 
– nr rej. woj. 121701-
004 (stary nr rej. 218) 

Dec. RL-op.8311/91/70 
PWRN w Krakowie 

z dn. 06.V.1970r. 
 

ul. Przewodników 
Tatrzańskich 
dz. ew. nr 117 

obr. 167 

4 
jesion wyniosły 
Fraxinus excelsior 

194 20 zdjęcie posuszu znad ścieżki 

2. 85 
klon jawor 
Acer 
pseudoplatanus 

237 23 wiązanie przewodników 

3. 

ul. Przewodników 
Tatrzańskich 

dz. ew. nr 23/1,  
obr. 169 

32 
jesion wyniosły 
Fraxinus excelsior 

276 26 kontrola/naprawa wiązania linowego 

4. 42 jesion wyniosły 
Fraxinus excelsior 

240 27 kontrola/naprawa wiązania linowego 

5. 49 
jesion wyniosły 
Fraxinus excelsior 

222 30 kontrola/naprawa wiązania linowego 

6. 64 
jesion wyniosły 
Fraxinus excelsior 209 23 podwiązanie konaru 

7. 129 
jesion wyniosły 
Fraxinus excelsior 

214 27 kontrola/naprawa wiązania linowego 

8. 153 
jesion wyniosły 
Fraxinus excelsior 319 28 kontrola/naprawa wiązania linowego 

9. 159 
jesion wyniosły 
Fraxinus excelsior 

278 32 naprawa wiązania linowego 

10. 162 
jesion wyniosły 
Fraxinus excelsior 

303 32 
zdjęcie zawieszonej gałęzi,  kontrola/naprawa 

wiązania linowego 

11. 178 
jesion wyniosły 
Fraxinus excelsior 

189 23 kontrola/naprawa wiązania linowego 

12. 183 
jesion wyniosły 
Fraxinus excelsior 

241 26 naprawa wiązania linowego 

13. 207 jesion wyniosły 
Fraxinus excelsior 

379 33 naprawa wiązania linowego 

Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Zakopane

z dnia .................... 2019 r.

Załącznik Nr 1
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Uzasadnienie

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi artykuł 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.), zgodnie z którym
uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dokonuje rada gminy w drodze uchwały. Do
kompetencji rady gminy należy monitoring stanu zachowania pomników przyrody zlokalizowanych na terenie
Gminy Miasto Zakopane.

Na zlecenie Gminy Miasto Zakopane Piotr Szczypiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
"Garden Art Piotr Szczypiński" opracował inwentaryzację dendrologiczną ok. 269 szt. drzew – pomników
przyrody wchodzących w skład pomnika przyrody 'Aleja drzew prowadząca do Kuźnic'. Ocena wizulna drzew
pomnikowych wykazała konieczność przeprowadzenia pielęgnacji w obrębie koron 13 szt. drzew – pomników
przyrody, o których mowa w załączniku nr 1, wchodzących w skład pomnika przyrody 'Aleja drzew
prowadzaca do Kuźnic', zlokalizowanego na terenie Miasta Zakopane.

Realizacja prac pielęgnacyjnych przyczyni się do przedłużenia stanu zachowania przedmiotowej formy
ochrony przyrody oraz zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego w otoczeniu pomników przyrody.

Biorąc powyższe fakty pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.
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