UCHWAŁA Nr XXVI/122/09
RADY GMINY BARTNICZKA
z dnia 29 września 2009 roku
w sprawie uznania drzewa za pomnik przyrody.
Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 2, w związku z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.1), uchwala się, co następuje:
§ 1. W celu ochrony tworów przyrody o wyjątkowej wartości przyrodniczej, wyróżniających się cechami
osobniczymi, rozmiarami i wiekiem, wprowadza się ochronę w drodze uznania za pomnik przyrody, drzewa z gatunku
sosna zwyczajna (Pinus silvestris L.), o nazwie „Sosna Wojtka”, o obwodzie pnia 285 cm, wysokości 36 m, wiek
orientacyjny 155 lat, rosnącego w miejscowości Grążawy, na gruncie oznaczonym działką Nr 7273/3, stanowiącym
własność Skarbu Państwa, zarządzanym przez Nadleśnictwo Brodnica, obręb leśny Ruda, leśnictwo Długi Most,
oddział 273 i.
§ 2. W odniesieniu do pomnika przyrody ustanawia się następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania drzewa;
2) uszkadzania i niszczenia gleby wokół drzewa;
3) albo dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody racjonalnej gospodarce
rolnej, leśnej;
4) zmiany sposobu użytkowania ziemi w sąsiedztwie drzewa;
5) wysypywania, zakopywania, wylewania odpadów lub innych nieczystości, oraz wzniecania ognia;
6) umieszczania tablic, napisów i innych znaków nie związanych z ochroną pomnika przyrody.
§ 3. Nadzór nad pomnikiem przyrody opisanym w § 1 uchwały sprawuje Wójt Gminy Bartniczka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Leszek Walczak
1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176,
poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286; z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 92, poz. 753.

