UCHWAŁA NR VI/42/2011
RADY GMINY W GĄSAWIE
z dnia 12 października 2011 r.
w sprawie ustanowienia formy ochrony – pomników przyrody, w stosunku do trzech drzew: dwóch
wiązów i jesionu wyniosłego, znajdujących się na działce nr 25/2 w Pniewach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 159111) ), art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
Z 2009 r. Nr 151, poz. 12202) ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się formę ochrony w postaci nadania statusu „pomnik przyrody” dla następujących
drzew, z terenu działki nr 25/2 w Pniewach, stanowiącej własność Pana Witolda Jabłońskiego:
1) jesion wyniosły (Fraxinus exelsior L.) o obwodzie pnia w pierśnicy wynoszącym 255 cm,
2) wiąz (Ulmus L.) o obwodzie (pnia w pierśnicy wynoszącym 255 cm,
3) wiąz (Ulmus L.) o obwodzie pnia w pierśnicy wynoszącym 300 cm,
§ 2. W stosunku do tych pomników uchwala się następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu,
2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo
racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,
4) zmiany sposobu użytkowania ziemi,
5) umieszczania tablic reklamowych.
§ 3. Szczególnym celem ochrony jest zachowanie pomników przyrody wymienionych w § 1 ze
względów przyrodniczych i krajobrazowych.
§ 4. Wykonanie uchwały i sprawowanie nadzoru nad ochroną pomników przyrody, powierza się
Wójtowi Gminy Gąsawa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko‐Pomorskiego.

1) Zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489, Nr 119,
poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549.
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Uzasadnienie
Na wniosek właściciela nieruchomości – działki nr 25/2 w Pniewach, wszczęto postępowanie w sprawie
ustanowienia dla trzech drzew znajdujących się na przedmiotowej działce, formy ochrony, jakim jest
pomnik przyrody. Ustanowienie formy ochrony poprzez nadanie statusu „pomnik przyrody” w stosunku
do jesionu wyniosłego o obwodzie pnia w pierśnicy wynoszącym 255 cm oraz dwóch wiązów
o obwodach pni w pierśnicy wynoszących 255 cm i 300 cm uzasadnione jest ich okazałymi rozmiarami,
lokalizacją w sąsiedztwie innych pomników przyrody oraz ich gatunkiem. Drzewa te należą do coraz
mniej licznych, rodzimych gatunków liściastych, wartościowych przyrodniczo, które winny podlegać
działaniom ochronnym. Zgodnie z definicją zawartą w art. 40 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody,
pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej
wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się
indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy
gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz
jaskinie. Proponowane do objęcia tą formą ochrony drzewa spełniają te kryteria. Stosownie do art. 44
ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustanowienie pomnika przyrody,
stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo‐krajobrazowego
następuje w drodze uchwały rady gminy. Uchwała rady gminy, o której mowa w ust. 1, określa nazwę
danego obiektu lub obszaru, jego położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony, w razie
potrzeby ustalenia dotyczące jego czynnej ochrony oraz zakazy właściwe dla tego obiektu, obszaru lub
jego części, wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 45 ust. 1. Projekt niniejszej uchwały, został
zgodnie z art. 44 ust. 3a uzgodniony z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska w Bydgoszczy,
pismem Nr WPN.623.46.2011.NG.1 z dnia 28 września 2011 roku Wobec tego podjęcie niniejszej
uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Maciejewski
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