
 
 

UCHWAŁA NR XXV/230/2020 
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE 

z dnia 29 września 2020 r. 

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 

Na podstawie art. 44 ust. 1, 2 i 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 55) 

Rada Miejska w Strzelnie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się pomnikami przyrody 2 szt. drzew z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) 
i kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum), rosnące na terenie działki  ewidencyjnej 38, obręb 
geodezyjny Łąkie. 

2. Nazwę, wymiary i położenie pomników przyrody, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do 
uchwały. 

3. Mapę przedstawiającą położenie pomników przyrody, o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr 2 do 
uchwały. 

§ 2. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje Burmistrz Strzelna. 

§ 3. Szczególnym celem ochrony pomników, o których mowa w § 1, jest zachowanie wartości 
przyrodniczych i krajobrazowych. 

§ 4. W stosunku do pomników przyrody ustanowionych w § 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; 

4) umieszczania tablic reklamowych. 

§ 5. 1. W stosunku do pomników przyrody, w ramach czynnej ochrony ustala się; 

1) obowiązek monitorowania stanu zachowania pomników przyrody oraz wykonywania zabiegów 
pielęgnacyjnych i zabezpieczających na potrzeby ochrony przyrody i bezpieczeństwa; 

2) wykonywanie działań w celu właściwego oznakowania i realizacji celów ochrony. 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, należą do obowiązków sprawującego nadzór nad pomnikami 
przyrody. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelna. 
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko- Pomorskiego. 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Piotr Dubicki 
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