UCHWAŁA NR XXXIV/276/2022
RADY GMINY CZERNIKOWO
z dnia 19 stycznia 2022 r.
w sprawie pomników przyrody
Na podstawie 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.) oraz art. 44 ust. 1, 2, 3a oraz art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z poźn zm.) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska w Bydgoszczy uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Pomnikami przyrody na terenie gminy Czernikowo są:
1) Grab pospolity (Carpinus betulus) rosnący w oddz. 81f Nadleśnictwa Dobrzejewice
2) Lipa drobnolistna (Tilia cordata ) – dwupienna rosnąca w oddz. 118k Nadleśnictwa Dobrzejewice,
3) Dąb szypułkowy (Quercus robur) – 2 drzewa rosnące w oddz. 121n Nadleśnictwa Dobrzejewice.
2. Nazwy, wymiary i położenie (współrzędne geograficzne) pomników przyrody, o których mowa w §
1 ust. 1, określa załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Szczególnym celem ochrony pomników przyrody, o których mowa w § 1 ust. 1, jest zachowanie
wartości przyrodniczych, naukowych, kulturowych, historycznych lub krajobrazowych.
§ 3. Nadzór nad pomnikami przyrody sprawuje Wójt Gminy Czernikowo.
§ 4. W stosunku do pomników przyrody, o których mowa w § 1 ust. 1 wprowadza się następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;
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) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej
gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
5) umieszczania tablic reklamowych na obiektach.
§ 5. W stosunku do pomników przyrody, o których mowa w § 1 ust. 1, w ramach czynnej ochrony, ustala
się:
1) możliwość dokonywania zabiegów pielęgnacyjno-zabezpieczających, zgodnie z ogólnie przyjętymi
zasadami chirurgii drzew,
2) obowiązek monitorowania oznakowania pomnika przyrody i uzupełniania jego braku.
§ 6. Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy
reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm) traci moc:
1) Komunikat Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy w sprawie uznania za pomniki
przyrody (Dz. Urz. Woj. Rady Narodowej w Bydgoszczy z 01.04.1955 r., nr 3, poz. 14,
2) Zarządzenie nr 59/88 Województwa Włocławskiego z dnia 20.12.1988 r. w sprawie uznania drzew za
pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Włocławskiego z 07.03.1989 r., nr 4 poz. 55.).
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Rafał Rutkowski
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Załącznik do uchwały Nr XXXIV/276/2022
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 19 stycznia 2022 r.

L.p.

Nazwa
gatunkowa
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3
Grab pospolity
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betulus)

1.

2.

3.
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drobnolistna
(Tilia cordata )
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Dąb
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Wysokoś
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[m]
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ewidencyjn
y działki,
obręb

427

20

2081/4,
Osówka

X: 559500.15
Y: 497581.47

443

11

2118/3,
Osówka

X: 558417.44
Y: 498614.92

427

25

2121/10,
Osówka

393

22

X: 557526.34 Y:
497518.92
X: 557508.08 Y:
497519.99

5

Położenie geograficzne
Układ współrzędnych
1992 (EPSG:2180)
6

Opis lokalizacji

7

Nadleśnictwo
Dobrzejewice,
oddział 81f
Nadleśnictwo
Dobrzejewice,
oddział 118k
Nadleśnictwo
Dobrzejewice
oddział 121n
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy
reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm) utraciły moc akty prawne
ustanawiające pomniki przyrody na terenie gminy Czernikowo. Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) - na podstawie upoważnień
ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze
gminy. Przepisem upoważniającym radę gminy do ustanowienia pomnika przyrody jest art. 44 ust. 1 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z poźn zm. – dalej u.o.p.) zgodnie
z którym - ustanowienie pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu
przyrodniczo krajobrazowego następuje w drodze uchwały rady gminy. Zgodnie z art. 44 ust. 2 u.o.p. - 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. Zgodnie z treścią
art. 44 ust. 3a u.o.p. projekt uchwały wymaga uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony
środowiska.
Ustanowienie proponowanych pomników przyrody stanowić będzie kontynuację ochrony
i uwydatnienia ich wartości przyrodniczo-krajobrazowych oraz do zwiększenia świadomości ekologicznej
mieszkańców i dbałości o przyrodę. Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody poprzez
edukację jest obowiązkiem, wynikającym z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Ponadto
uznanie za pomniki przyrody przedmiotowych drzew ma istotne znaczenie w kształtowaniu wizerunku Gminy
Czernikowo, jako dbającej o ochronę przyrody. Objęcie tych drzew ochroną prawną i otoczenie ich szczególną
opieką pozwoli na ich zachowanie dla przyszłych pokoleń.
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