
UCHWAŁA NR XXXI/876/16
RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. 2016, poz. 446, zm. z 2016 r. poz. 1579) oraz art. 44 ust. 1 i ust. 2, art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015, poz. 1651, zm. Dz. U. 2015, poz. 1045, zm. Dz. U. 2016, 
poz. 422) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo z gatunku topola biała (Populus alba L. var. europaea 
Bugala), o wysokości - 31m, obwodzie pnia na wysokości 130 cm - 452 cm, rozpiętości korony 26m x 22m, 
zlokalizowane na działce nr 3 obręb 216S (ul. Kolonia Studentów w Gdańsku), stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdańska.

2. Położenie pomnika przyrody, o którym mowa w ust. 1, określają następujące współrzędne geograficzne: 
N 54o 20'391" E 18o 38'030".

§ 2. Szczególnym celem ochrony pomnika przyrody, o którym mowa w § 1, jest zachowanie wartości 
przyrodniczych.

§ 3. W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w § 1, zakazuje się:

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.

§ 4. W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w § 1, w ramach ochrony czynnej, ustala się 
możliwość wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych.

§ 5. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje Prezydent Miasta Gdańska.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 15 grudnia 2016 r.

Poz. 4482



§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Gdańska

Bogdan Oleszek
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