
UCHWAŁA NR XXXIII/208/2014
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie ustanowienia pomników przyrody

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 (tj. 
Dz. U. 2013 r., poz. 594, z późniejszymi zmianami) i art.44 ust. 1, 2 i art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 627, z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1. 

1. Ustanawia się pomnikami przyrody dwa dęby szypułkowe Quercus robur o obwodach pni 330 cm i 330 cm 
i pierśnicach 112 cm i 112 cm, wysokość drzew 20 m i 20 m. Drzewa rosną w obrębie geodezyjnym wsi Śniaty na 
działkach o numerach ewidencyjnych 276 i 277. Działki na których rosną drzewa są prywatną własnością (działka 
nr 276 właściciel Danuta Stachowiak, dz. nr 277 właściciel Tadeusz Jędrzejczak)

2. Położenie pomników przyrody określa załącznik do uchwały.

§ 2. 

Ustanawia się nazwy pomników przyrody:

1. „Jarosław" dla dębu szypułkowego rosnącego na działce nr 276.

2. „Tadeusz" dla dębu szypułkowego rosnącego na działce nr 277.

§ 3. 

Ustanowienie niniejszych drzew pomnikami przyrody ma na celu ochronę tworów przyrody ożywionej 
charakteryzujących się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, a także szczególnymi cechami 
osobniczymi, takimi jak rozmiar i wiek.

§ 4. 

W stosunku do drzew ustanowionych pomnikami przyrody, o których mowa w § 1, wprowadza się następujące 
zakazy:

1. niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru,

2. wykonywania prac ziemnych trwale przekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych 
z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową odbudową, utrzymywaniem, 
remontem lub naprawą urządzeń wodnych,

3. uszkadzania i zanieczyszczania gleby,

4. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej 
gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,

5. wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych,

6. zmiany sposobu użytkowania ziemi,

7. umieszczania tablic reklamowych.

§ 5. 

Zakazy o których mowa w § 4 nie dotyczą:

1. prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę 
ochrony przyrody,
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2. realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony 
przyrody,

3. zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa,

4. likwidacji nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.

§ 6. 

Nadzór nad pomnikami przyrody sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Wielichowo.

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowo.

§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.

 

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Stanisław Marciniak
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIII/208/ 2014

Rady Miejskiej Wielichowa

z dnia 27 sierpnia 2014 roku

w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

Zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 roku poz 627 ze
zmianami) formami ochrony przyrody są między innymi pomniki przyrody. W myśl art.40 ww. ustawy, pomnikami
przyrody definiuje się pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości
przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz oznaczające się indywidualnymi cechami
wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych,
źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Procedurę związaną z podjęciem uchwały o ustanowieniu pomników przyrody wszczęto na wniosek uczniów
Zespołu Szkół im.Polskich Noblistów w Wielichowie - Anny Bieryty, Roksany Świtalskiej, Adrianny Tic.

Wyznaczone do objęcia ochroną prawną drzewa rosną w miejscowości Śniaty w gminie Wielichowo argumenty
przemawiające za ustanowieniem pomnikami dwóch dębów szypułkowych to szczególne walory przyrodnicze
drzew ich położenie w miejscowości, oraz okazałe rozmiary. Dęby stanowią nieodłączny element krajobrazowy.

Nie ma aktu wykonawczego do ustawy o ochronie przyrody , który jednoznacznie określałby wielkości
obwodów pni poszczególnych gatunków drzew, kwalifikujących je do objęcia ochroną prawną.

zgodnie z art. 45 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 roku poz 627 ze
zmianami) , objęcie ochroną prawną wskazanych drzew, jest jednoznaczne z wprowadzeniem różnych zakazów.

wobec pomników przyrody wprowadzono następujące zakazy:

1. niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru,

2. wykonywania prac ziemnych trwale przekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych
z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową odbudową, utrzymywaniem,
remontem lub naprawą urządzeń wodnych,

3. uszkadzania i zanieczyszczania gleby,

4. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej
gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,

5. wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych,

6. zmiany sposobu użytkowania ziemi,

7. umieszczania tablic reklamowych.

Zakazy te nie dotyczą:

1. prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę
ochrony przyrody

2. realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony
przyrody,

3. zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa,

4. likwidacja nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.

Zrezygnowano z zakazów zawartych w pkt. 5,8, 9, 10 art.45 ust. 1 ww. ustawy gdyż nie mają one zastosowania
w przypadku obiektów objętych niniejszą uchwałą .Wprowadzenie zakazów pozwoli na pełniejsze zabezpieczenie
przed bezmyślnym niszczeniem cennych walorów przyrodniczych drzew.

Zgodnie z art. 44 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 roku
poz 627 ze zmianami) ustanowienia formy ochrony przyrody - pomników przyrody dokonuje Rada Miejska
Wielichowa po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu.
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Burmistrz Miasta i Gminy

Adam Łaniecki

Realizacja przedmiotu uchwały pociąga za sobą skutki finansowe dla budżetu Gminy. Składają się na nie koszt
oznakowania pomników przyrody oraz inne koszty związane z prowadzonymi w ramach czynnej ochrony
zabiegami pielęgnacyjnymi , ekspertyzami dendrologicznymi wykonywanymi w zależności od potrzeb.
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