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UCHWAŁA Nr XLIII/207/2014
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA
z dnia 7 października 2014 r.
w sprawie ustanowienia 3 pomników przyrody na działce nr 3178/8 w obrębie Brzoza - teren
administracyjny Leśnictwa Karczemka oddział 178 o.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.
poz. 5941)), art. 6 ust. 1 pkt 6, art. 44 ust. 1, ust. 2, i ust. 3 a, art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.2)) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala co następuje:
§ 1.1. Ustanawia się pomnikami przyrody następujące drzewa rosnące na działce nr 3178/8 w obrębie
Brzoza na terenie administracyjnym Leśnictwa Karczemka oddział 178 o:
a) Dąb szypułkowy – o obwodzie pnia: 375 cm – Dąb „GNIEWKO”;
b) lipa drobnolistna – o obwodzie pnia 380 cm – Lipa „BOLKA”;
c) lipa drobnolistna – o obwodzie pnia 320 cm – Lipa „BRATA ALBERTA”.
2. Lokalizację pomników przyrody w terenie określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
§ 2. W stosunku do pomników przyrody, o których mowa w § 1 ust. 1 wprowadza się następujące zakazy:
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 albo racjonalnej
gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
4) umieszczania tablic reklamowych.

1)
2)
3)
4)

§ 3. Zakazy, o których mowa w § 2, nie dotyczą:
prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z Radą Gminy Wielka Nieszawka;
realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z Radą Gminy Wielka Nieszawka;
zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa;
likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.

§ 4. Szczególne cele ochrony pomników przyrody wskazanych w § 1 ust. 1 to zachowanie dla celów
naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych drzew w wieku ok 150-200 lat.
§ 5. Nadzór nad pomnikami przyrody, o których mowa w § 1 ust. 1 sprawuje Nadleśnictwo Gniewkowo.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka.

1)
2)

Zmiany przedmiotowej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072
Zmiany przedmiotowej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 628, 842, z 2014 r. poz. 805, 850,1002, 1101
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Ireneusz Śmiechowski
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Załącznik do Uchwały Nr XLIII/207/2014
Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 7 października 2014 r.

