
 
 

UCHWAŁA NR LV/1384/22 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

z dnia 27 października 2022 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. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 
i poz. 1079) oraz art. 44 ust. 1 i ust. 2, art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1726), Rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomnik 
przyrody (Dz. U. 2017, poz. 2300) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo z gatunku klon francuski  

(Acer monspessulanum) o obwodzie pnia na wysokości 130 cm – 121 cm oraz 89 cm, wysokości – 6,5 m, 
rozpiętości korony – 9 m, szacunkowym wieku – 120 lat, rosnące w parku im. Steffensów w Gdańsku (działka 
o numerze ewidencyjnym 275/2 obręb 0056). 

2. Położenie pomnika przyrody, o którym mowa w ust. 1, określają odpowiednio następujące współrzędne 
geograficzne: 54°21'47.724"N 18°38'27.408"E. 

§ 2. Celem ustanowienia pomnika przyrody, o którym mowa w § 1, jest ochrona drzewa o okazałych 
rozmiarach, przedstawiających wyjątkowe walory przyrodnicze. 

§ 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 oraz konserwatorskich. 

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

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

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 21.11.2022 r.

Poz. 4317



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

   

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
 
 

Agnieszka Owczarczak 
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