
UCHWAŁA NR XXIV/123/13
RADY GMINY BARTNICZKA

z dnia 1 marca 2013 r.

w sprawie ustanowienia pomników przyrody. 

Na podstawie art. 44 ust. 1, ust. 2, i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. 
U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.1) ), w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. 
o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej 
w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 z późn. zm.2) ), Rada Gminy uchwala, 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 pomniki przyrody, drzew 
z gatunku: 

1) dąb szypułkowy (Quercus robur), o obwodzie pnia 520 cm, wysokości 23 m, wiek orientacyjny 450 lat, 
rośnie w miejscowości Gutowo, na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa – Nadleśnictwo 
Brodnica Leśnictwo Borek, na działce nr 11 LP, w oddziale 11 d, przy drodze brukowej z Gutowa 
w kierunku Rudy. Drzewo zostało uznane za pomnik przyrody w 1955 roku, na podstawie Orzeczenia 
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy Nr 119/55 z dnia 8 lutego 1955 roku w sprawie 
uznania za pomnik przyrody (Dz. Urz. W.R.N. w Bydgoszczy z 1956 r. Nr 5, poz. 19); 

2) lipa drobnolistna (Tilia cordata), o obwodzie pnia 360 cm, wysokości 27 m, wiek orientacyjny 240 lat, 
rośnie w parku w Gutowie, na gruncie oznaczonym ewidencyjnie działką nr 90/21, stanowiącym własność 
Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych Odział Terenowy w Bydgoszczy. Drzewo zostało 
uznane za pomnik przyrody w 1978 roku, na podstawie Zarządzenia Nr 2/78 Wojewody Toruńskiego z dnia 
20 stycznia 1978 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody (Dz. Urz. W.R.N. w Toruniu z 1978 r. Nr 2, 
poz. 7); 

3) 7 dębów bezszypułkowych (Quercus petraea), o obwodach pni od 242 cm do 420 cm, wysokość od 21 m 
do 29 m, wiek orientacyjny 400 lat, rosną w parku w Sokołowie, na gruncie oznaczonym ewidencyjnie 
działką nr 253/28, obręb geodezyjny Jastrzębie, stanowiącym własność Gospodarstwa Rolnego 
„Komorowo” spółka z o.o. w Komorowie. Drzewa zostały uznane za pomniki przyrody w 1993 roku, na 
podstawie Rozporządzenia Nr 40/93 Wojewody Toruńskiego z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie uznania 
za pomniki przyrody oraz wykreślenia z wojewódzkiego Rejestru Tworów Przyrody nie istniejących 
pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Tor. z 1994 r. Nr 1, poz. 1); 

4) l ipa drobnolistna (Tilia cordata), o obwodzie pnia 434 cm, wysokości 21m, wiek orientacyjny około 200 
lat, rośnie przy drodze powiatowej Brodnica – Górzno, we wsi Bartniczka, po lewej stronie drogi (przy 
dawnej „agronomówce”), na gruncie oznaczonym ewidencyjnie działką nr 236, stanowiącym własność 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 
1664; z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804; z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 
224, poz. 1337; oraz z 2012 r. poz. 985.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 99, poz. 826 oraz z 2011 r. Nr 291, poz. 1707.
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Skarbu Państwa – Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy. Drzewo zostało uznane za pomnik przyrody 
w 1994 roku, na podstawie Rozporządzenia Nr 36/94 Wojewody Toruńskiego z dnia 24 października 1994 
r. w sprawie uznania za pomniki przyrody oraz wykreślenia z Wojewódzkiego Rejestru Tworów nie 
istniejących pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Tor. z 1994r. Nr 30, poz. 205); 

5) 6 drzew w parku w Gutowie, z gatunku: 

a) 5 lip drobnolistnych (Tilia cordata), o obwodach pni od 329 cm do 438 cm, wysokość od 26 do 30 m, 
wiek orientacyjny 200 lat, 

b) klon zwyczajny (Acer platanoides), o obwodzie pnia 269 cm, wysokości około 26 m wiek orientacyjny 
200 lat. Przedmiotowe drzewa rosną w parku w Gutowie, na gruncie oznaczonym ewidencyjnie działką 
nr 90/21, stanowiącym własność Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy 
w Bydgoszczy. Drzewa zostały uznane za pomniki przyrody w 1994 roku, na podstawie Rozporządzenia 
Nr 36/94 Wojewody Toruńskiego z dnia 24 października 1994 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody 
oraz wykreślenia z Wojewódzkiego Rejestru Tworów Przyrody nie istniejących pomników przyrody 
(Dz. Urz. Woj. Tor. z 1994 r. Nr 30, poz. 205). 

§ 2. W odniesieniu do pomników przyrody ustanawia się następujące zakazy: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania drzew; 

2) uszkadzania i niszczenia gleby wokół drzew; 

3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej 
gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

4) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy, oraz obszarów 
wodno-błotnych; 

5) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych; 

6) zmiany sposobu użytkowania ziemi w sąsiedztwie drzew; 

7) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk 
i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych 
z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

8) umieszczania tablic reklamowych. 

§ 3. Nadzór nad pomnikami przyrody opisanymi w § 1 uchwały sprawuje Wójt Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Leszek Walczak
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