
UCHWAŁA NR XLIV.292.2022 
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ 

z dnia 9 marca 2022 r. 

w sprawie ustanowienia pomnika 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 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.1)) oraz art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 z późn. zm.2))  uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo z gatunku Dąb szypułkowy (Quercus robur), o obwodzie 
pnia 530 cm, rosnące w miejscowości Paliwodzizna na działce nr 5297, obręb Paliwodzizna, stanowiącej 
własność Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w zarządzie Nadleśnictwa 
Golub-Dobrzyń. 

2. Drzewo opisane w ust. 1. zlokalizowane jest w Leśnictwie Paliwodzizna, oddział 297x, współrzędne 
geograficzne  53°05’22.9”N 19°00’30.7”E 

3. Drzewo podlega ochronie w celu zachowania szczególnej wartości przyrodniczej i krajobrazowej. 

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

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu; 

2) umieszczania tablic reklamowych. 

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą: 

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

2) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych. 

§ 3. W ramach ochrony czynnej, w stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa  § 1, ustala sie 
mozliwość stosowania zabiegów pielęgnacyjno - zabezpieczających z uwzglednieniem zasad dobrych praktyk 
ogrodniczych, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami chirurgii drzew. 

§ 4. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje Nadleśniczy Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Golub-Dobrzyń. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Golub-Dobrzyń 

 
 

Artur Kaszyński 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2021 r., poz. 1834 
2) Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2021 r., poz. 1718 
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Uzasadnienie 

W myśl art. 44 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2021, poz. 1098 z późn. zm.) ustanowienie 
pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-
krajobrazowego następuje w drodze uchwały rady gminy. 

Uchwała rady gminy, określa nazwę danego obiektu lub obszaru, jego położenie, sprawującego nadzór, 
szczególne cele ochrony, w razie potrzeby ustalenia dotyczące jego czynnej ochrony oraz zakazy właściwe 
dla tego obiektu, obszaru lub jego części, wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 45 ust. 1 cyt. 
wyżej ustawy. 

Z wnioskiem o uznanie za pomnik przyrody wystąpiło Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń. 

Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 3a ustawy o ochronie przyrody projekty uchwały, został uzgodniony 
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, który postanowieniem znak: 
WOP.623.7.2022.MWK z dnia 3 lutego 2022 r. postanowił uzgodnić wskazany wyżej projekt uchwały. 

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały jest zasadne. 
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