
UCHWAŁA NR LIII/446/21 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 6 października 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych 
wykonywanych na pomniku przyrody 

Na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 1, w związku z art. 44 ust. 1 i art. 87a ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098), 
Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLVI/403/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 czerwca 
2021 r. w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na pomniku 
przyrody, w § 1 w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się 
pkt 3 w brzmieniu:                                                                   
„3) zastosowania dwóch poziomów wiązań (syntetycznych) w koronie drzewa, 
na   wysokości ok. 1/4 od rozwidlenia zastosowanie wiązania statycznego, 
a na wysokości ok. 2/3 od rozwidlenia wiązania dynamicznego” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wiceprzewodniczący 
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UZASADNIENIE 

Rada Miejska w Mosinie uchwałą Nr XLVI/403/21 z dnia 24 czerwca 2021 r. 
w   sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na pomniku 
przyrody, uzgodniła przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych w  zakresie: 
usunięcia posuszu oraz redukcji i  zmniejszenia powierzchni korony drzewa  
o  ok. 9% z drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na działce nr ewid. 
381, obręb Radzewice. 

Po analizie stanu faktycznego zaszła konieczność rozszerzenia zakresu prac  
do wykonania na  pomniku przyrody, poprzez zastosowanie dwóch poziomów 
wiązań (syntetycznych) w koronie drzewa. Na wysokości ok. 1/4 od rozwidlenia 
zastosowania wiązania statycznego, a  na wysokości ok. 2/3 od rozwidlenia 
wiązania dynamicznego. 

Powyższe ustalone zostało na podstawie ekspertyzy dendrologicznej, zgodnie 
z  którą próba obciążeniowa wykazała osłabienie stabilności drzewa. „Poza 
osłabieniem pnia stwierdzono znaczne osłabienie w   nasadzie głównych 
przewodników. Wykonanie redukcji korony od góry również wpłynie  
na zmniejszenie sił działających na rozwidleniu, jednak stopień osłabienia 
rozwidleń jest na tyle duży, że warto wdrożyć dodatkowe działania 
zabezpieczające. Zalecane jest zamontowanie mechanicznych wiązań w koronie. 
Zastosowanie dwóch poziomów wiązań (syntetycznych) w  koronie drzewa. 
Na  wysokości ok. 1/4 od rozwidlenia należy zastosować wiązanie syntetyczne, 
które usztywni pęknięte rozwidlenie. Dodatkowo na wysokości ok. 2/3  
od rozwidlenia należy zamontować wiązanie dynamiczne umożliwiające 
swobodny ruch korony drzewa. Należy stosować jedynie atestowane zestawy 
wiązań, dopuszczone do stosowania na drzewach, montaż należy wykonać 
zgodnie z instrukcją i wytycznymi producenta”. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 Wiceprzewodniczący Rady 
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