
 
 

UCHWAŁA NR XXVII/164/20 
RADY GMINY PSZCZÓŁKI 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

w sprawie pomników przyrody na terenie gminy Pszczółki 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz.713) oraz art.44 ust.1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz.55) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Ustala się następujące pomniki przyrody na terenie gminy Pszczółki:  

1) drzewo gatunku kasztanowiec pospolity (Aesculus hippocastanum) o nazwie "Wawrzyniec", 
o obwodzie pnia na wysokości 130 cm wynoszącym 325 cm, rosnące w miejscowości Różyny, przy 
kościele pw. św. Wawrzyńca (współrzędne GPS N: 54.202061, E: 18.665458); 

2) drzewo gatunku kasztanowiec pospolity (Aesculus hippocastanum) o nazwie "Laurencjusz", 
o obwodzie pnia na wysokości 130 cm wynoszącym 316 cm, rosnące w miejscowości Różyny, przy 
kościele pw. św. Wawrzyńca (współrzędne GPS N: 54.202073, E: 18.665701); 

3) drzewo gatunku jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) o nazwie "Nadzieja", o obwodzie pnia na 
wysokości 130 cm wynoszącym 402 cm, rosnące na terenie parku w miejscowości Ulkowy (współrzędne 
GPS N: 54.179246, E: 18.636658).  

§ 2.  Ustanowienie pomnikami przyrody drzew wyszczególnionych w § 1, ma na celu ochronę tworów 
przyrody charakteryzujących się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi i naukowymi, 
a także szczególnymi cechami osobniczymi,  jak rozmiar i wiek. 

§ 3.  W stosunku do pomników przyrody, o których mowa w § 1, w ramach ochrony czynnej ustala się 
możliwość dokonywania zabiegów pielęgnacyjnych zgodnie z zasadami arborystyki. 

§ 4.  W odniesieniu do pomników przyrody wskazanych w § 1 wprowadza się następujące zakazy: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; 

2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 

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

4) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 

5) umieszczania tablic reklamowych. 

§ 5.  Nadzór nad pomnikami przyrody wymienionymi w  § 1 sprawuje Wójt Gminy Pszczółki; 

§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 
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§ 7.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnej 
tablicy ogłoszeń. 

  
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
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