
UCHWAŁA NR XVII/192/2020
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac obejmujących zabiegi sanitarno-pielęgnacyjno-
zabezpieczające w obrębie korony drzewa gatunku lipa drobnolistna będącego pomnikiem 

przyrody wpisanym do świętokrzyskiego rejestru pomników przyrody pod nr 659 oraz jako 
element Zespołu Klasztornego Dominikanów w Sandomierzu wpisanego pod nr A.725 do 

rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego w pozycji 6 jako lipy rosnące 
przed kościołem w miejscowości Sandomierz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 7 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                       
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 45 ust.                    
2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55) uchwala 
się, co następuje:

§ 1. 

Uzgadnia się przeprowadzenie niezbędnych zabiegów sanitarno-pielęgnacyjno-zabezpieczających 

w obrębie korony drzewa gatunku lipa drobnolistna będącego pomnikiem przyrody oraz elementem 

Zespołu Klasztornego Dominikanów w miejscowości Sandomierz będącego zabytkiem nieruchomym 

i znajdującego się na terenie działki ewidencyjnej nr 1415 w Sandomierzu Lewobrzeżnym celem 

zachowania drzewa o znacznych walorach historycznych i zniesienia zagrożenia dla ludzi oraz mienia.

§ 2. 

Zabiegi sanitarno-pielęgnacyjno-zabezpieczające na pomniku przyrody wymienionym w § 

1 powinny być przeprowadzone w trybie pilnym, jednak z uwagi na konieczność realizacji zapisów 

w ust. 37b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 

2018 r. poz. 2067) termin zakończenia prac ustalono na 28.02.2020 r., przy spełnieniu następujących 

warunków:

a) kierownictwo nad zabiegami sanitarno-pielęgnacyjno-zabezpieczającymi powinny być 
przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i umiejętności 
w zakresie nadzoru nad cięciem drzew będących pomnikiem przyrody i zabytkiem,

b) prace o charakterze technicznym powinny być wykonane zgodnie ze sztuką arborystyczną 
z poszanowaniem pomnika przyrody, zabytku i innych zabytkowych obiektów w otoczeniu oraz 
przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i umiejętności w zakresie wykonywania 
cięcia drzew będących pomnikiem przyrody i zabytkiem,

c) zabiegi sanitarno-pielęgnacyjno-zabezpieczające nie mogą spowodować utraty walorów 
historycznych i przyrodniczych zabytku i pomnika przyrody.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
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§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1614 z późn. zm.) prace wykonywane na potrzeby ochrony przyrody uzgadnia się z organem
ustanawiającym daną formę ochrony przyrody. Ustanowienie pomnika przyrody oraz
wprowadzenie zakazów w stosunku do niego, zostało w całości przekazane do kompetencji rad
gmin, na podstawie art. 44 ust. 1 ww. ustawy. Tym samym Rada Miasta Sandomierza jest
uprawniona do podjęcia niniejszej uchwały.

Drzewo gatunku lipa drobnolistna znajduje w północno-zachodniej części działki nr 1415,
z prawej strony bramy wejściowej na posesję klasztorną. Na skutek wypróchnienia ma na całej
wysokości pusty w środku pień. Z jedynego zachowanego konaru drzewa, przyciętego znacznie
wiele lat temu, ze śpiącego pąka wyrósł pęd odroślowy, który obciążył konar. Konar podobnie jak
pień jest wypróchniały i pusty we wnętrzu. Jest on usytuowany ponad traktem pieszym z bramy
wejściowej na posesję do wejścia Kościoła. Stąd stwarzane zagrożenie dla ludzi. Obecnie wejście
na teren posesji klasztornej jest zamknięte i zabezpieczone, aby ograniczyć dostęp ludzi w obszar
korony drzewa.

Lipa drobnolistna stanowiąca pomnik przyrody, znajdujący się w granicach administracyjnych
miasta Sandomierza na działce ewidencyjnej nr 1415, została objęta ochroną prawną na podstawie
niżej wymienionych aktów:

Lp.: 659 

Nazwa gatunku: Lipa drobnolistna Tilia cordata (pierśnica: 120cm; obwód: 377cm; wysokość:
9m)

Lokalizacja: rośnie w północno-zachodniej stronie Kościoła św. Jakuba w rogu ogrodzenia

Objęty ochroną:

1) Rozporządzenie Wojewody Tarnobrzeskiego Nr 2 z dn. 4.03.1997 r. w sprawie uznania
tworów za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Tarnobrzeskiego nr 5, poz. 41, z dnia 5.03.1997 r.)

Niezbędne zabiegi sanitarno-pielęgnacyjno-zabezpieczające zostaną wykonane zgodnie
z wynikami ekspertyzy dendrologicznej przeprowadzonej z użyciem tomografu sonicznego Picus
3 zleconej do wykonania pracownikom: Instytutu Produkcji Ogrodniczej Zakładu Roślin
Ozdobnych i Dendrologii oraz Katedry Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie.

Zakres prac:

Wykonywane prace obejmujące zabiegi sanitarno-pielęgnacyjno-zabezpieczające polegać będą
na wykonaniu niezbędnych cięć celem odciążenia korony, co ma służyć zniesieniu zagrożenia dla
ludzi i mienia. Pień drzewa jest we wnętrzu pusty i pękł na znacznej długości od góry ku podłożu.
Jedna część jest znacznie obciążona konarem i wyrosłym na nim pędem odroślowym. Prace
obejmujące cięcie skupią się głównie na przycięciu konaru, który znacznie obciąża jedną
z rozłamanych części pnia i będą przeprowadzone przez specjalistyczną firmę, posiadającą
uprawnienia do pielęgnacji drzew będących równocześnie pomnikami przyrody i zabytkami i pod
nadzorem konserwatorskim. Znalezienie wykonawców o odpowiednich kwalifikacjach będzie
wymagało czasu, w związku z powyższym termin zakończenia prac przewidziano na 28.02.2020 r.
Szczegółowy zakres prac wynikał będzie z zapisów ekspertyzy.

Zgodnie z art. 36 ust.1 pkt. 1 i 37b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 2067) oraz § 12 Rozporządzeniem Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań
archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1609 z późn. zmi):
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a) „Pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi, prowadzonymi przy zabytkach
będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do
rejestru (A. 725 Zespół Klasztorny Dominikanów 6. Lipy rosnące przed kościołem) kieruje osoba,
która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program
obejmuje zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie, oraz
która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych
studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich lub
pracach restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach wpisanych do rejestru, lub
była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury”.

b) prace o charakterze technicznym powinny być wykonane zgodnie ze sztuką arborystyczną
i przez „osobę, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł
zawodowy albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i dyplom zawodowy albo dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni, albo przez
co najmniej 9 miesięcy brała udział w tego rodzaju pracach prowadzonych przy zabytkach
wpisanych do rejestru lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją
kultury”.

Realizacja uchwały rodzi skutki finansowe. Realizacja będzie możliwa po zabezpieczeniu
środków w budżecie miasta.

W związku z koniecznością przeprowadzania opisanych prac celem zapewnienia bezpieczeństwa
drzewu pomnikowemu oraz ludziom i mieniu konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały.
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