
UCHWAŁA NR XXXIX/235/21 

RADY GMINY GŁOWNO 

z dnia 26 listopada 2021 r. 

w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718), Rada Gminy Głowno  
uchwala co, następuje: 

§ 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody – drzewa 
z gatunku jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) o obwodzie pnia na wysokości 130 cm – 250 cm, 
znajdującego się w Lubiankowie na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 261/2, obręb 
Lubianków, uznanego za pomnik przyrody Rozporządzeniem Nr 10/93 Wojewody Łódzkiego 
z dnia 12 listopada 1993 r. w sprawie uznania niektórych tworów przyrody na terenie województwa 
łódzkiego za pomniki przyrody i ochrony tych pomników (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 1993 r. 
Nr 12, poz.117). 

§ 2. Zakres prac, o których mowa w § 1 obejmuje: 
1) usunięcie w koronie drzewa gałęzi oraz konarów suchych, chorych i połamanych, bezpośrednio 

stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa; 
2) dokonanie niezbędnych cięć formujących i korygujących rozwój; 
3) zabezpieczenia ran po cięciach w celu zapobiegnięcia infekcjom grzybowym. 

§ 3. 1. Zabiegi pielęgnacyjne na pomniku przyrody powinny być przeprowadzone w terminie do 
dnia 31grudnia 2021 r. przez firmę specjalistyczną posiadającą doświadczenie w pielęgnacji drzew 
uznanych za pomniki przyrody.  

2. Wykonane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych drzewa będącego 
pomnikiem przyrody. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głowno. 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy Głowno 

 
 

Jarosław Chałubiec 
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