
UCHWAŁA NR XXX/193/2017
RADY GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie ustanowienia pominika przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1875, 2232) oraz art. 44 ust. 1 i 2 i art. 45 ust. 1 pkt 1, 3 i 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134, 2249, 2260, z 2017 r. poz. 60, 132, 1074, 1566 i 1595), po uzgodnieniu 
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Rada Gminy Świekatowo uchwala, co 
następuje :

§ 1. 1.  Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata L.) o nazwie 
"Bronia", o obwodzie pnia 470 cm, wysokości ok. 12 metrów, rosnące w miejscowości Jania Góra na działce nr 
32/11, obręb Jania Góra.

2. Współrzędne geograficzne drzewa, o którym mowa w ust. 1 to : N 53° 23` 25`` 35 ; E 18° 03` 01`` 89.

§ 2. Ustanowienie ochrony drzewa opisanego w ust. 1 ma na celu zachowanie cennego tworu przyrody 
żywej ze względu na jego szczególną wartość przyrodniczą, krajobrazową i edukacyjną.

§ 3. 1.  Szczególnymi celami ochrony pomnika przyrody, o którym mowa w § 1 ust. 1 są :

1) utrzymanie we właściwym stanie tworu przyrody;

2) edukacja ekologiczna;

3) kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody;

4) ochrona cennych skupisk zieleni na terenie Gminy Świekatowo.

2. W stosunku do pomnika przyrody ustanowionego w §1 ust. 1 zakazuje się :

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania drzewa;

2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby wokół drzewa;

3) umieszczania tablic reklamowych na drzewie;

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody;

5) zmiany sposobu użytkowania ziemi w sąsiedztwie drzewa.

§ 4. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje Wójt Gminy Świekatowo.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świekatowo.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Ewelina Ledzińska
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