
Uchwała Nr VIII/39/2015
Rady Gminy Świedziebnia

z dnia 30 lipca 2015 r.

w sprawie ustanowienia pomników przyrody oraz zniesienia formy ochrony dla drzew uznanych za 
pomniki przyrody

Na podstawie art. 44 ust. 2 i ust. 3, art. 45 ust. 1 pkt 1, 3 i 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm1)), w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 
23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań 
administracji publicznej w województwie (Dz.U. Nr 92, poz. 753 z późn. zm.2)) Rada Gminy uchwala, co 
następuje:

§ 1. W celu ochrony tworów przyrody żywej o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej 
i krajobrazowej, ustanawia się pomnikami przyrody następujące drzewa z gatunku:

1) 4 buki zwyczajne Fagus sylvatica o obwodach pni 320 cm, 293 cm, 303 cm i 300cm, rosnące na działce 
nr 7194 w ewidencji gruntów wsi Kłuśno – teren leśnictwa Kłuśno, oddział 194a. Drzewa zostały uznane 
za pomniki przyrody w 1993 roku, na podstawie rozporządzenia Nr 40/93 Wojewody Toruńskiego z dnia 
27 grudnia 1993 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody oraz wykreślenia z Wojewódzkiego Rejestru 
Tworów Przyrody nie istniejących pomników przyrody (Dz.Urz.Woj.Tor. z 1994 r. Nr 1, poz.1);

2) 2 buki zwyczajne Fagus sylvatica o obwodach pni 265 cm i 298 cm, rosnących na działce nr 7193/2 
w ewidencji gruntów wsi Kłuśno – teren leśnictwa Kłuśno, oddział 193b. Drzewa zostały uznane za 
pomniki przyrody w 1993 roku, na podstawie rozporządzenia Nr 40/93 Wojewody Toruńskiego z dnia 
27 grudnia 1993 r. w sprawie uznania  za pomniki przyrody oraz wykreślenia z Wojewódzkiego Rejestru 
Tworów Przyrody nie istniejących pomników przyrody (Dz.Urz.Woj.Tor. z 1994 r. Nr 1, poz.1).

§ 2. W odniesieniu do pomników przyrody wymienionych w § 1 ustanawia się następujące zakazy:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;

2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

3) umieszczania tablic reklamowych.

§ 3. Nadzór nad pomnikami przyrody opisanymi w § 1 uchwały sprawuje Wójt Gminy Świedziebnia.

§ 4. Z uwagi na utratę wartości przyrodniczych znosi się ochronę dla następujących drzew:

1) buku zwyczajnego Fagus sylvatica o obwodzie pnia 340 cm, rosnącego na działce nr 7193/2 w ewidencji 
wsi Kłuśno – teren leśnictwa Kłuśno, oddział 193b ustanowionego uchwałą nr XXIX/105/2006 Rady 
Gminy Świedziebnia z dnia 25 października 2006 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na 
terenie gminy Świedziebnia (Dz. Urz. Woj. Kuj. -Pom. Nr 138, poz. 2082);

2) buku zwyczajnego Fagus sylvatica o obwodzie pnia 338 cm, rosnącego na działce nr 7193/2 w ewidencji 
wsi Kłuśno – teren leśnictwa Kłuśno, oddział 193b. Drzewo zostało uznane za pomnik przyrody 
w 1993 roku, na podstawie rozporządzenia Nr 40/93 Wojewody Toruńskiego z dnia 27 grudnia 1993 r. 
w sprawie uznania za pomniki przyrody oraz wykreślenia z Wojewódzkiego Rejestru Tworów Przyrody 
nie istniejących pomników przyrody (Dz.Urz.Woj.Tor. z 1994 r. Nr 1, poz.1);

3) buku zwyczajnego Fagus sylvatica o obwodzie pnia 312 cm, rosnącego na działce nr 7194 w ewidencji 
wsi Kłuśno - teren leśnictwa Kłuśno, oddział 194a. Drzewo zostało uznane za pomnik przyrody 
w 1993 roku, na podstawie rozporządzenia Nr 40/93 Wojewody Toruńskiego z dnia 27 grudnia 1993 r. 
w sprawie uznania za pomniki przyrody oraz wykreślenia z Wojewódzkiego Rejestru Tworów Przyrody 
nie istniejących pomników przyrody (Dz.Urz.Woj.Tor. z 1994 r. Nr 1, poz.1).

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i poz. 842, z 2014 r. 
poz. 805, poz. 850, poz. 1002, poz. 1101 i poz. 1863 oraz z 2015 r. poz. 222.

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 99, poz. 826 oraz z 2011 r. Nr 291, poz. 
1707.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady

Jarosław Cyrankowski
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Przewodniczący Rady

Jarosław Cyrankowski

UZASADNIENIE

Od dnia 1 sierpnia 2009 roku, czyli od czasu wejścia w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.

o zmianie niektórych ustaw, w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej

w województwie (Dz.U.Nr 92, poz. 753 z późn. zm.), zwanej ustawą kompetencyjną, kompetencje w zakresie

pomników przyrody, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo – krajobrazowych i stanowisk

dokumentacyjnych zostały przekazane miejscowo właściwym radom gmin. Nadzór nad tymi formami ochrony

przyrody, sprawują wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast. Jednocześnie akty prawa miejscowego

w sprawie ww. form ochrony przyrody, wydane przed dniem 1 sierpnia 2009 r. zachowują swój status prawny

do czasu wejścia w życie uchwał miejscowo właściwym rad gmin, aktualizujących dane o w/w formach

ochrony przyrody.

Zgodnie z treścią art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013

r. poz. 627 z późn. zm.) 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, okazałych rozmiarów

drzewa.

Ustanowienie pomnika przyrody oraz zniesienie formy ochrony przyrody następuje w drodze uchwały

rady gminy, po uzgodnieniu z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnia fakt, że na terenie Gminy Świedziebnia we wsi Kłuśno rosną

drzewa z gatunku buk zwyczajny, które wyróżniają się cechami estetycznymi, osobniczymi i przyrodniczymi

i zostały objęte już wcześniej ochroną – uznane za pomniki przyrody, na podstawie wcześniej wydanego aktu

prawa miejscowego tj. rozporządzenia Nr 40/93 Wojewody Toruńskiego z dnia 27 grudnia 1993 r.

W związku z całkowitą lub częściową utratą wartości przyrodniczych, ze względu na które

ustanowiono formę ochrony przyrody, w przedmiotowym projekcie ujęto trzy przypadki wymagające

zniesienia ochrony dla buków zwyczajnych. Są to drzewa suche, które nie nadają się do prac

konserwatorskich, tylko do całkowitej likwidacji.
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