
UCHWAŁA NR VIII/170/15
RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie pomnika przyrody1) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 44 ust. 1, 2, i z art. 45 ust 1,2 
art. 153 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 poz.627, poz.628, poz.842, 
z 2014 r. poz. 805, poz. 850)

uchwala się co nastepuje:

§ 1. Uznaje się pomnikiem przyrody nr 1097 – drzewo orzech włoski (Juglans regia) o obwodzie pnia 
180 cm, wysokości 15 m w wieku 75 lat, rosnący przy ul. Obotryckiej 12, na zapleczu ul. Czerwony Dwór 10, 
na działce nr 618 obr 16 w Gdańsku o współrzędnych geograficznych: szerokość 54° 24´ 653´´N, długość: 
18°34´844´´E, stanowiącej własność Vesta Development spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2. 1 W stosunku do drzewa, o którym mowa w §1 wprowadza się następujące zakazy:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę ternu, z wyjątkiem prac związanych 
z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, 
utrzymywaniem remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

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

5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów 
wodno – błotnych;

6) zmiany sposobu użytkowania ziemi;

7) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków 
roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;

8) umieszczania tablic reklamowych. 2 Powyższe zakazy nie dotyczą:

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

1) uchwała była poprzedzona Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego Nr 195/2000 z dnia 11 grudnia 2000 r. w sprawie 
uznania za pomnik przyrody niektórych drzew i głazów w województwie pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2000r., Nr 
115, poz. 739)
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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 państwa;

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

§ 3. Nadzór nad pomnikiem sprawuje Prezydent Miasta Gdańska

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.  

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Gdańska

Bogdan Oleszek
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