
Projekt 

DRUK NR 869 

UCHWAŁA NR 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia …………………..  2022 roku 

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych 

na pomniku przyrody – dębie szypułkowym „Zawiadowca”. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 45 ust. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze 

zm.) - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody - 

drzewie z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) o nazwie „Zawiadowca”, rosnącym 

na działce o nr ewid. 250/38 obręb Czarków przy ul. Kolejowej w Koninie, uznanym za 

pomnik przyrody Uchwałą Nr 233 Rady Miasta Konin z dnia 25 listopada 2015 roku w 

sprawie ustanowienia dębu „Zawiadowca” pomnikiem przyrody (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 

2015 r. poz. 8173 z dnia 9 grudnia 2015 r.), wpisanym do Centralnego Rejestru Form 

Ochrony Przyrody (CRFOP) pod kodem PL.ZIPOP.1393.PP.3062011.10084. 

§ 2. 

Zakres uzgodnienia, o którym mowa w § 1 obejmuje:  

1) prace pielęgnacyjne (cięcia sanitarne, korygujące, redukujące), 

2) usunięcie starego wiązania elastycznego, 

3) oczyszczenie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie pielęgnowanego drzewa. 

§ 3.  

Zabiegi pielęgnacyjne na pomniku przyrody, powinny być przeprowadzone  

w terminie do 28 lutego 2023 r. przy spełnieniu następujących warunków:  

1) prace prowadzone w koronie drzewa powinny być wykonane przez firmę 

specjalistyczną posiadającą uprawnienia do pielęgnacji drzew o charakterze 

pomnikowym, pod kierunkiem uprawnionego inspektora nadzoru terenów zieleni lub 

osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia do pielęgnacji drzew  

o charakterze pomnikowym,  

2) przy wykonywaniu cięć pielęgnacyjnych należy dążyć do zachowania naturalnego 

pokroju drzewa, 

3) wykonane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika 

przyrody, a także zniszczenia gatunków chronionych i ich siedlisk występujących w 

obrębie drzewa. 



§ 4. 

Wykonawca, w terminie 7 dni od zakończenia prac poinformuje Prezydenta Miasta 

Konina o wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych, wówczas zostaną przeprowadzone 

oględziny, celem kontroli zgodności wykonania prac z założeniami przestawionymi w 

niniejszej uchwale. 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Opiniował radca prawny: 

J. Ignaczak 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

Tadeusz Wojdyński 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR …. 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia ……………….  2022 r. 

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych  

na pomniku przyrody – dębie szypułkowym „Zawiadowca”. 

Dąb szypułkowy „Zawiadowca" rosnący na działce o nr ewid. 250/38 obręb Czarków 

przy ul. Kolejowej w Koninie, uznany został za pomnik przyrody na mocy Uchwały Nr 

233 Rady Miasta Konin z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie ustanowienia dębu 

„Zawiadowca” pomnikiem przyrody. 

Pismem nr KW/001/10/2021 z dnia 19 października 2022 roku Dekada Konin Sp. z o.o., 

realizująca budowę Zintegrowanego Centrum Komunikacyjno-Handlowego  

z Nowy Dworcem Kolejowym w Koninie, zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na 

niewielka korektę korony dębu „Zawiadowca”, związaną z potrzebą większego 

zabezpieczenia drzewa przed szkodliwymi skutkami silnych wiatrów  

i deszczy. Do niniejszego pisma załączono opinię Pana dra inż. Tomasza Malińskiego, 

specjalisty w zakresie dendrologii, który pełni rolę inspektora ds. ochrony dębu 

„Zawiadowca” w czasie realizacji robót budowlanych, uzasadniającą ww. prośbę.  

Aktem prawnym regulującym cele zasady i formy ochrony przyrody jest ustawa  

z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 1916 ze zm.). 

Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy prace wykonywane przy pomnikach przyrody 

wymagają uzgodnienia z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody. 

W związku z powyższym, wykonanie niezbędnych zabiegów w obrębie 

przedmiotowego pomnika przyrody określonych w § 2 niniejszej uchwały 

poprawiających ogólny stany zdrowotny drzewa i jego zachowania na gruncie  

w formie niestwarzającej zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, możliwe będzie po 

podjęciu uchwały przez Radę Miejską w Koninie uzgadniającą te zabiegi. 

Prezydent Miasta Konina mając na uwadze powyższe przygotował projekt uchwały w 

sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku 

przyrody – dębie szypułkowym „Zawiadowca”. Jednocześnie na mocy niniejszej 

uchwały określone zostały warunki przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, m.in. 

termin wykonania zabiegów pielęgnacyjnych oraz wymagania jakie powinien spełniać 

wykonawca prac przy pomniku przyrody „Zawiadowca”. 

Wobec powyższego przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

Zastępca Prezydenta 

Miasta Konina 

/-/ Paweł Adamów 


