
UCHWAŁA NR XXVI/232/16
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 12 lipca 2016 r.

w sprawie uzgodnienia  warunków realizacji inwestycji w obrębie ustanowionych pomników przyrody, 
rosnących w pasie drogi powiatowej Nr 1324O (Smardy-Dębiniec) w km od 10+270 do 10+760

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. 
poz. 446) oraz art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. 
poz. 1651 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Uzgadnia się warunki realizacji inwestycji związanej z realizacją projektu pn. „Remont ciągu 
komunikacyjnego o długości 16,650 km, składającego się z odcinka drogi powiatowej nr 1324O (Smardy – 
Dębiniec) w km 0+000 - 11+892 i odcinka drogi powiatowej nr 1321O (Kluczbork – Jakubowice) w km 
0+007 - 4+765”, który realizowany jest przez Powiat Kluczborski w ramach „Programu rozwoju gminnej
i powiatowej  infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zakres uzgodnienia, o którym mowa w § 1 dotyczy pomników przyrody, rosnących w pasie drogi 
powiatowej nr 1324O (Smardy – Dębiniec) w km od 10+270 do 10+760, wymienionych w Rozporządzeniu 
Nr 0151/P/38/05 Wojewody Opolskiego z dnia 26 października 2005r. w sprawie ustanowienia pomników 
przyrody.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia
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Załącznik do Uchwały Nr XXVI/232/16

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 12 lipca 2016 r.

WARUNKI   REALIZACJI  INWESTYCJI

związanej z realizacją projektu pn. „Remont ciągu komunikacyjnego o długości 16,650 km, 
składającego się z odcinka drogi powiatowej nr 1324O (Smardy – Dębiniec) w km 0+000  - 11+892
i odcinka drogi powiatowej nr 1321O (Kluczbork – Jakubowice) w km 0+007 – 4+765”, który 
realizowany jest przez Powiat Kluczborski w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej  
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Wykonywane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomników przyrody oraz 
zniszczenia gatunków chronionych, w przypadku ich występowania w obrębie drzew. Przy realizacji 
zadania, mając na uwadze ochronę  pomników  przyrody rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1324O 
(Smardy – Dębiniec) w km od 10+270 do 10+760, na terenie miejscowości Nowa Bogacica, Wykonawca 
zobowiązany jest do przestrzegania niżej wskazanych wymogów:

1) drzewa w obrębie prowadzonych prac winny zostać wysoko oszalowane odpowiednimi materiałami, by 
wykluczyć uszkodzenia pni; do wykonania  przedmiotowego zabezpieczenia, na czas prowadzenia robót,  
można wykorzystać np. wysokie deskowanie, owinięcie pni materiałami jutowymi, matami słomianymi 
lub folia pęcherzykową;

2) prace w obrębie korzeni należy wykonywać ręcznie,  w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu 
korzeniowego, a odkryte korzenie muszą być cały czas wilgotne, wykopy przy drzewach należy 
zasypywać  w jak najkrótszym czasie;

3) w obrębie korzeni zaniechać zagęszczanie gruntu (walcowanie należy ograniczyć do minimum);

4) w przypadku uszkodzeń korzeni, gałęzi i pni drzew usunięcie szkód należy zlecić specjalistycznej firmie;

5) w razie konieczności należy zabezpieczyć korony drzew przed uszkodzeniem.
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