
 
 

UCHWAŁA NR LVIII/481/22 
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA 

z dnia 23 lutego 2022 r. 

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie gminy - miasto Grudziądz 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 44 ust. 1, ust. 2, ust 3 a, art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098, poz. 1718) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody pojedyncze drzewo gatunku topola czarna (Populus nigra L.) 
o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym 662 cm, rosnące na terenie działki o numerze 
ewidencyjnym 3/2, obręb 131 położnej nad rzeką Wisłą w Grudziądzu. Współrzędne geograficzne drzewa N53o 
27’ 21’’, E18o 42’ 47’’. 

2. Nadaje się nazwę pomnikowi przyrody – „Marzanna”. 

3. Położenie pomnika przyrody określa załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Ustanowienie niniejszego drzewa pomnikiem przyrody ma na celu ochronę tworów przyrody 
ożywionej, charakteryzującego się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, a także 
szczególnymi cechami osobniczymi, takimi jak rozmiar i wiek dla danego gatunku. 

§ 3. W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w § 1, w ramach ochrony czynnej, ustala się 
możliwość: 

1) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających koronę; 

2) zabezpieczania ubytków i ran powierzchniowych pnia. 

§ 4. W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w § 1, wprowadza się następujące zakazy: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu; 

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych 
z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub 
naprawą urządzeń wodnych; 

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 

4) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 

5) umieszczania tablic reklamowych. 

§ 5. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje Prezydent Grudziądza. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 marca 2022 r.

Poz. 1026



§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Łukasz Kowarowski 
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Załącznik do uchwały Nr LVIII/481/22 

Rady Miejskiej Grudziądza 

z dnia 23 lutego 2022 r. 

Położenie pomnika przyrody 

 
Legenda: 

X – lokalizacja pomnika przyrody  
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