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Poz. 61
UCHWAŁA NR III/23/2018
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU
z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm), art. 44 ust. 1 i 2, art. 45 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 7 i 11 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1614) oraz § 1 rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za
pomniki przyrody (Dz.U. z 2017 r. poz. 2300) Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje:
§ 1. W celu ochrony tworów przyrody o wyjątkowych walorach przyrodniczych, krajobrazowych,
wyróżniających się cechami osobniczymi, rozmiarami i wiekiem ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo
gatunku dąb szypułkowy o obw. pnia 480 cm, rozpiętości korony ok. 16m, wysokości ok. 25m rosnące na
terenie działki o nr ew. 2048/27 położonej w miejscowości Brzesko ul. Browarna przy nr 13a.
§ 2. Nadzór na pomnikiem przyrody sprawuje Burmistrz Brzeska.
§ 3. W stosunku do pomnika przyrody ustanowionego w § 1 zakazuje się:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;
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) zmiany sposobu użytkowania ziemi;
6) umieszczania tablic reklamowych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Maria Kądziołka

