UCHWAŁA NR XXVII/182/2016
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.
446 ze zm.) oraz art. 44 ust. 1 i 2 w związku z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.), Rada Miejska w Książu Wlkp. po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Środowiska w Poznaniu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur L.) o obwodzie
pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym 658 cm, rosnące w miejscowości Chrząstowo na działce nr
140/8, obręb geod. Chrząstowo stanowiącej własność Skarbu Państwa we władaniu Agencji Nieruchomości
Rolnych w Poznaniu.
2. Położenie pomnika przyrody, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik do niniejszej uchwały.
3. Pomnik przyrody, o którym mowa w ust. 1 podlega ochronie w celu zachowania szczególnej wartości
przyrodniczej i krajobrazowej.
§ 2. W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w §1 ust. 1, zakazuje się:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;
2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
3) umieszczania tablic reklamowych.
§ 3. Nadzór nad pomnikiem przyrody, o którym mowa w §1 ust. 1 sprawuje Burmistrz Książa Wlkp.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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Załącznik do Uchwały Nr XXVII/182/2016
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 15 grudnia 2016 r.
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVII/182/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 grudnia 2016 r.
Wymienione w uchwale drzewo stanowi twór przyrody o szczególnej wartości przyrodniczej. Przede
wszystkim odznacza się okazałymi, rzadko spotykanymi rozmiarami, wyróżniającymi je wśród innych tworów
przyrody występujących na obszarze gminy. Jego wymiary przekraczają orientacyjne wymiary progowe,
proponowane jako kryteria kwalifikacji drzew na pomniki przyrody.
Objęcie tego drzewa ochroną i umieszczenie odpowiedniej tabliczki na drzewie uświadomi społeczeństwu
dużą wartość przyrodniczą, krajobrazową i kulturową chronionego obiektu. Ochrona pomnikowa powoduje
skuteczniejszą kontrolę nad obiektem i zwiększa możliwości jego pielęgnacji. Ustanowienie dębu pomnikiem
przyrody przyczyni się także do poprawy wizerunku gminy, jako przyjaznej środowisku.
Szczególnymi celami ochrony proponowanego pomnika przyrody są: utrzymanie drzewa we właściwym
stanie oraz kształtowanie prawidłowych postaw człowieka wobec przyrody.
Ochrona przyrody i poszczególnych jej elementów jest ustawowym obowiązkiem m.in. organów
administracji publicznej. Organy administracji publicznej są obowiązane dbać o przyrodę, zapewniać warunki
prawne, organizacyjne i finansowe dla ochrony przyrody oraz prowadzić działalność edukacyjną, informacyjną i
promocyjną w dziedzinie ochrony przyrody. Obowiązki te mogą być realizowane poprzez obejmowanie zasobów i
składników przyrody formami ochrony przewidzianymi ustawą o ochronie przyrody, np. przez ustanowienie
pomnika przyrody.
Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651
ze zm.) pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej
wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się
indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy
gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.
W oparciu o art. 44 ust. 1 w/w ustawy rada gminy może wprowadzić ochronę w drodze ustanowienia
drzew pomnikami przyrody.
Dnia 26 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Książu Wlkp. Radny Pan
Bohdan Kaczmarek zgłosił wniosek ustanowienia pomnikami przyrody trzech drzew z gatunku dąb szypułkowy
rosnących w sąsiedztwie szkoły w miejscowości Chrząstowo. Do podjęcia uchwały i ustanowienia drzew
pomnikami przyrody, niezbędna jest zgoda właściciela gruntu, na którym rosną drzewa. W przypadku dwóch
dębów właściciel gruntu, na którym rosną, nie wyraził zgody na ustanowienie ich pomnikami przyrody.
Drzewo, o którym mowa w uchwale rośnie na działce nr ewid. 140/8 obręb geod. Chrząstowo stanowiącej
własność Skarbu Państwa we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu, która wyraziła zgodę
pismem nr PO.SGZ.NW.791.2.1265.2016.TK z dnia 29 września 2016 r. na ustanowienie w/w drzewa pomnikiem
przyrody. Projekt niniejszej uchwały został uzgodniony w trybie art. 44 ust. 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w
Poznaniu.
Ze względu na konieczność wykonania art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.), nie ma możliwości podjęcia alternatywnych, w stosunku do
proponowanej uchwały, środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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