
UCHWAŁA Nr XXXIX/311/2014 

RADY Miejskiej w Poniecu 

z dnia 6 czerwca 2014 

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 (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 1 

i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 

627późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo gatunku „DĄB”, o obwodzie pnia 730 cm 

wieku około 350 lat, rosnące w miejscowości Sarbinowo  na działce nr 166/1 obręb 

Sarbinowo, stanowiącej własność Parafii Katolickiej P.W. Św. Piotra i Pawła w Nieparcie. 

2. Drzewo opisane w ust. 1 podlega ochronie w celu zachowania szczególnej wartości 

przyrodniczej i krajobrazowej. 

§ 2 

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

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; 

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających 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) umieszczania tablic reklamowych.  

§ 3 

Nadzór na pomnikiem przyrody sprawuje Burmistrz Ponieca 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 DO UCHWAŁY NR XXXIX/311/2014 

RADY Miejskiej w Poniecu  

z dnia 6 czerwca 2014 

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 

 

Aktem prawnym regulującym cele, zasady i formy ochrony przyrody w Polsce jest 

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 627 ze zm.). 

Zgodnie z art. 40 w/w ustawy pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej 

i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, 

historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, 

wyróżniającymi je wśród innych tworów, między innymi okazałych rozmiarów drzewa, 

Wyznaczone do objęcia ochroną prawną drzewo gatunku dąb o obwodzie pnia 730 cm, 

w wieku około 350 lat, znajduje się na terenie wsi Sarbinowo, na działce rolnej stanowiącej 

własność Parafii Katolickiej P.W. Św. Piotra i Pawła w Nieparcie. 

 Argumenty przemawiające za tym, aby ustanowić taki pomnik przyrody to szczególne 

walory przyrodnicze drzewa, okazałe rozmiary oraz jego wiek. Dąb stanowi nieodłączny 

element krajobrazowy terenu. 

Ma to szczególne znaczenie dla lokalnej społeczności i stanowi szczególny element 

przyrodniczy.  

Biorąc powyższe pod uwagę, wnioskuje się o ustanowienie w/w drzewa pomnikiem przyrody.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


