
U C H W A Ł A    NR XXXIV/203/2021 

Rady Gminy Baranowo  

z dnia 28 maja 2021 r.  
 

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych 

pomników przyrody  
 

        Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55  

z późn. zm.) Rada Gminy Baranowo uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych następujących pomników przyrody: 

1) wiąz szypułkowy, zlokalizowany w miejscowości Baranowo, ul. Sienkiewicza,  

     na działce o nr ew. 720/2, uznany za pomnik przyrody na mocy rozporządzenia nr  

     17 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia  

     pomników przyrody położonych na terenie powiatu ostrołęckiego (Dz. Urz. Woj.  

     Maz. z 2008 r. poz. 1073), 

2) dąb szypułkowy, zlokalizowany w miejscowości Baranowo, ul. Madalińskiego, na 

     granicy działek o nr ew. 641 oraz 640/1 uznany za pomnik przyrody na mocy 

     rozporządzenia nr 17 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 lutego 2008 r.  

     w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu 

     ostrołęckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. poz. 1073). 

 

§ 2. 

 

Zakres uzgodnienia, o którym mowa w § 1 obejmuje wykonanie w koronie cięć korekcyjnych 

polegających na wykonaniu cięć technicznych, odciążających oraz poprawienie ogólnej statyki 

drzewa. 

§ 3. 

 

Termin zabiegów pielęgnacyjnych ustala się do  30 listopada 2021 r. przy spełnieniu 

następujących warunków: 

1) zabiegi pielęgnacyjne winny być przeprowadzone przez osobę posiadającą uprawnienia do 

pielęgnacji drzew uznanych za pomniki przyrody, 

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

drzewa, 

3) wykonywane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomników 

przyrody. 

§ 4. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranowo. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie w dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Janusz Obrębski 


