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UCHWAŁA NR XXXVI/231/2018
RADY MIEJSKIEJ NOWE BRZESKO
z dnia 6 czerwca 2018 roku
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 1, 2 i 3a w związku
z art. 6 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 142 z późn. zm.) Rada Miejska Nowe Brzesko po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska w Krakowie, uchwala co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się pomnik przyrody ożywionej: Dąb szypułkowy - Quercus robur, rosnący na działce nr
ewid. 24/1, obręb: Mniszów, gmina: Nowe Brzesko.
2. Nazwę, gatunek, wymiary, współrzędne geograficzne pomnika przyrody, o którym mowa w § 1 ust. 1,
określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Mapę przedstawiającą położenie pomnika przyrody, o którym mowa w § 1 ust. 1, określa załącznik nr
2 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Szczególnym celem ochrony pomnika przyrody jest zachowanie wartości przyrodniczych,
krajobrazowych, naukowych, kulturowych i historycznych drzewa.
§ 3. 1. W stosunku do pomnika przyrody w ramach czynnej ochrony, ustala się możliwość:
a) Dokonywania zabiegów pielęgnacyjno – zabezpieczających zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami leczenia
drzew w stosunku do tworów przyrody żywej.
§ 4. 1. W stosunku do pomników wprowadza się następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;
2) wykonywanie prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych
z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymaniem, 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) zmiany sposobu użytkowania ziemi;
6) umieszczania tablic reklamowych.
§ 5. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko
Dariusz Mrozowski
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/231/2018
Rady Miejskiej Nowe Brzesko
z dnia 6 czerwca 2018r.

Lp.

Obiekt
poddany
w
ochronie

Nazwa pomnika
przyrody,
gatunek

1.

Drzewo

dąb im. Teresy
Przytuły
Dąb szypułkowy
(Quercus robur)

Obwód w cm
mierzony na
wysokości 130
cm

Wysokość
(m)

260

20

Lokalizacja

Współrzędne
geograficzne

działka
nr ewid. 24/1,
obręb:
Mniszów

N:50°9’20,93”
E: 20°22’15,00”
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/231/2018
Rady Miejskiej Nowe Brzesko
z dnia 6 czerwca 2018r.

Skala: 1: 2000

Legenda:
… - pomnik przyrody: Dąb im. Teresy Przytuły

