
UCHWAŁA NR V/28/2015r.
RADY GMINY  SZCZYTNIKI 

z dnia 5 marca 2015r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Na  podstawie,  art.  7  ust.1  i  art.  18  ust.2  pkt.15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r., 
o samorządzie  gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 r poz. 594 z późn. zm.), art. 44 ust. 1 i 2 oraz art.  
45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 
z późn.zm)   u c h w a l a     s i ę,   co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się pomnikami przyrody dwa drzewa z gatunku dąb szypułkowy, rosnące na 
uroczysku leśnym w msc. Marchwacz 
       2. Wymiary i położenie pomnika przyrody, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 
1 do uchwały.
       3. Współrzędne geograficzne i geodezyjne pomnika przyrody, o którym mowa w ust. 1,  
określa załącznik nr 2 do uchwały.
       4. Mapę przedstawiającą położenie pomnika przyrody, o którym mowa w ust. 1, określa  
załącznik nr 3 do uchwały.
                                                         
§ 2. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje Wójt Gminy Szczytniki.

§ 3. Szczególnym celem ochrony pomnika przyrody, o którym mowa w § 1, jest zachowanie 
wartości przyrodniczych, naukowych, kulturowych, historycznych lub krajobrazowych.

§ 4. W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w § 1, w ramach czynnej ochrony, 
ustala się: 
1.  Obszar  o  promieniu  niemniejszym  niż  15  m  od  zewnętrznej  krawędzi  pnia  drzewa,  
w którym obowiązują zakazy wymienione w § 6; 
2.  Obowiązek  stałego  monitoringu  stanu  zdrowotnego  pomnika  przyrody  
oraz wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających;
3.  Wykonywanie  działań  w  celu  utrzymania  stanu  właściwego  pomnika  przyrody  
i realizacji celów ochrony;
4. Obowiązek stałego monitoringu oznakowania pomnika przyrody i uzupełniania jego bra-
ków. 

§ 5. W stosunku do pomników przyrody, o których mowa w § 1, wprowadza się następujące 
zakazy: 
1. Niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; 
2. Wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 
związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, 
odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
3. Uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 
4. Dokonywania zmian stosunków wodnych,  jeżeli  zmiany te nie służą ochronie przyrody 
albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
5.Wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
6. Zmiany sposobu użytkowania ziemi; 
7. Umieszczania tablic reklamowych. 



§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytniki. 

§ 7.. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Wielkopolskiego.


