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UCHWAŁA NR 812/18
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie ustanowienia pomników przyrody oraz zniesienia statusu pomnika przyrody.
Na podstawie art. 44 ust. 1, 2, 3 i 4 oraz art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. W celu ochrony tworów przyrody żywej o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej
i krajobrazowej, ustanawia się pomnikami przyrody następujące drzewa:
1) skupisko trzech sosen pospolitych Pinus sylvestris L. o obwodach pni 320 cm, 195 cm i 210 cm, rosnących
na terenie nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Pawiej (działka geodezyjna nr 35, obręb 25)
stanowiącej własność Skarbu Państwa, w trwałym zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu;
2) dąb szypułkowy Quercus robur L. o obwodzie pnia 410 cm, rosnący na terenie nieruchomości położonej
w Toruniu przy ul. Rypińskiej 4 (działka geodezyjna nr 841, obręb 67) stanowiącej własność Gminy Miasta
Toruń;
3) skupisko dwóch dębów szypułkowych Quercus robur L. o obwodach pni 380 cm i 315 cm, rosnących na
terenie nieruchomości położonej przy ul. Szosa Lubicka 188 (działka geodezyjna nr 2007/4, obręb 59)
stanowiącej własność Skarbu Państwa - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dobrzejewice.
§ 2. Określa się nazwę pomników przyrody, o których mowa w § 1 pkt 1, 2 i 3 odpowiednio jako „Trzy
Zorze”, „Konrad Wallenrod” oraz „Lel i Polel”.
§ 3. W stosunku do pomników przyrody wymienionych w § 1 zakazuje się:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;
2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody;
4) umieszczania tablic reklamowych.
§ 4. Z uwagi na utratę wartości przyrodniczych na skutek złamania podczas wichury, znosi się ochronę dla
pomnika przyrody leszczyny tureckiej Corylus colurna L. ustanowionego uchwałą Nr 1132/06 Rady Miasta
Torunia z dnia 28 września 2006 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Miasta Torunia (Dz.
Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2006 r. Nr 138, poz. 2067).
§ 5. Nadzór nad pomnikami przyrody o których mowa w § 1 sprawuje Prezydent Miasta Torunia.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r.
z 2017 r. poz. 60, poz. 132, poz. 1074 i poz. 1595.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Torunia
Marcin Czyżniewski

