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UCHWAŁA NR XXII/134/2012
GMINY TYMBARK
z dnia 29 października 2012 r.
w sprawie uznania za pomnik przyrody 1 szt. drzewa rosnącego na działkach ewid. Nr 975/1, 976
w Zamieściu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 44 ust.1, 2i 3a art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. Nr 151, poz. 1220 z dnia 25 sierpnia 2009r. ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 art.13 pkt. 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst
jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz. 449 ze zm.) po uzgodnieniu z właściwym Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Środowiska Rada Gminy w Tymbarku uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się pomnik przyrody pod nazwą „Dąb Jan”, zwany dalej pomnikiem, dąb szypułkowy
(Quercus rober) o obwodzie pnia na wys. 1,3m – 312 cm, rosnący w granicy działek. ew. Nr 975/1, 976 obręb
Nr 004, położenie: N: 49°43’39.79” E: 20°21’9.83”, na terenie wsi Zamieście, gmina Tymbark.
§ 2. Szczególnym celem ochrony pomnika, o którym mowa w § 1, jest zachowanie wartości
przyrodniczych, krajobrazowych i naukowych.
§ 3. W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w § 1, wprowadza się następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania;
2) wykonywanie prac ziemnych trwale zniekształcający rzeźbę terenu;
3) uszkadzanie i zanieczyszczanie gleby w zasięgu systemu korzeniowego drzewa;
4) dokonywania zmian stosunków wodnych w zasięgu systemu korzeniowego drzewa, jeżeli zmiany te nie
służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej;
5) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
6) umieszczania tablic reklamowych.
§ 4.
1) W promieniu 15 m od zewnętrznej krawędzi pnia drzewa ustanowionego pomnikiem przyrody, wyznacza się
otulinę, w celu zabezpieczenia przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka.
2) W otulinie obowiązują zakazy, o których mowa w § 3.
§ 5. Zakazy, o których mowa w §3, nie dotyczą:
1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę
ochrony przyrody:
2) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa:
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3) realizowanie inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony
przyrody:
4) likwidowanie nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.
§ 6. Nadzór nad wymienionym wyżej pomnikiem przyrody sprawuje Wójt Gminy Tymbark
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tymbark.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Marian Zimirski

