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Uchwała Nr………..........2019 

RADY GMINY PIEKOSZÓW 

z dnia ……………2019 r. 

 

 

w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego 

w miejscowości Łaziska, gmina Piekoszów 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 44 ust. 1, 2 i 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o 

ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614, 2244, 2340, z 2019 r. poz. 1696, 1815), po uzgodnieniu 

z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach, Rada Gminy Piekoszów uchwala co 

następuje: 

    § 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur L.) 

            o obwodzie pnia 310 cm (mierzonym na wysokości 130 cm), rosnący w miejscowości Łaziska, 

 gmina Piekoszów 

1) Współrzędne geograficzne pomnika przyrody : N: 50º51’49.97’; E:20º27’47.44’. 

2) Celem ochrony pomnika przyrody – dębu szypułkowego, o którym mowa w ust. 1 jest 

zachowanie w dobrej kondycji zdrowotnej drzewa o nieprzeciętnym rozmiarze, wieku 

i pokroju, z uwagi na szczególną wartość przyrodniczą. 

3) Ustanawia się nazwę indywidualną ustanawianego pomnika przyrody: dąb szypułkowy 

HUBERT. 

4) Lokalizację obiektu, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik graficzny do uchwały. 

     § 2.  W stosunku do pomnika przyrody 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 przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymaniem, 

remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 

3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo 

racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej lub wodnej; 

4) uszkadzania lub zanieczyszczania gleby; 
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      § 3. W ramach czynnej ochrony pomnika przyrody ustala się: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz


1) obowiązek stałego monitoringu stanu zdrowotnego pomnika; 

2) możliwość zabezpieczania ubytków i ran powierzchniowych; 

3) obowiązek stałego monitoringu oznakowania pomnika i w razie potrzeby uzupełniania jego 

braków. 

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

      § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piekoszów. 

    § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. 

                                                        

Sporządziła: 

 

dn.21.10.2019r. 

Sprawdziła: 

 

dn. 

Akceptacja prawna: 

 

dn. 

 

Zatwierdził: 

 

dn. 

 

 

 

 

 

 



 

 

     U z a s a d n i e n i e 

      Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 

1614, ze zm.) ustanowienie formy ochrony takiej jak pomnik przyrody następuje w drodze uchwały rady 

gminy, po wcześniejszym uzgodnieniu projektu z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska w Kielcach, który postanowieniem znak: WPN-II.623.31.2019.EL z dnia 

17.10.2019 r. pozytywnie uzgodnił projekt w/w uchwały. 

 Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska 

o szczególnej wartości przyrodniczej. Przedmiotowe drzewo odznacza się okazałym, rzadko 

spotykanym rozmiarem, wyróżniającym je wśród innych okazów przyrody występujących na obszarze 

gminy. Jego obwód pnia (310 cm) przekracza minimalny obwód pnia mierzony w centymetrach na 

wysokości 130 cm, spełnia formalne jak i faktyczne warunki do uznania za pomnik przyrody. Drzewo 

stanowi cenny element przyrody, a także posiada walory przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe 

i historyczne. Przedmiotowy dąb szypułkowy odznacza się dobrym stanem zdrowotnym, okazałym 

wzrostem, pięknym pokrojem i sędziwym wiekiem. Objęcie ochroną prawną pozwoli zwiększyć nadzór 

nad jego utrzymaniem i pielęgnacją. 

 O ustanowienie danego drzewa – z gatunku dąb szypułkowy pomnikiem przyrody wraz 

z nadaniem nazwy indywidualnej HUBERT wystąpiły osoby fizyczne. 

 W uchwale określono zakazy dla pomnika przyrody wybrane z pośród katalogu zakazów 

wymienionych w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie  przyrody, a także zasady 

wykonywania działań w ramach czynnej ochrony pomnika przyrody. 

 

                                                 

Sporządziła: 

 

dn.21.10.2019r. 

Sprawdziła: 

 

dn. 

 

Zatwierdził: 
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Załącznik do Uchwały Nr….../2019 

    RADY GMINY PIEKOSZÓW 

   z dnia ……………2019 r. 

Lokalizacja: Łaziska, gmina Piekoszów. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 


