
 

 

UCH W AŁ A N R X / 5 3 / 2 0 1 5  

RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI 

z dnia 16 lipca 2015r. 

w sprawie: uznania drzewa za pomnik przyrody  

  

Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. 

poz. 627 z późn. zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje: 

 

§ 1.  Ustanawia się za pomnik przyrody: 

1. Pod nazwą ROCH, zwany dalej pomnikiem, jarząb brekinia (Sorbus torminalis L.)                             

o obwodzie na wysokości 130cm: 195 cm, wysokości 25 m., znajdujący się na działce 

ewidencyjnej 50305 będący własnością Skarbu Państwa reprezentowanego przez PGL Lp – 

Nadleśnictwo Piaski. 

2. Pod nazwą MICHAŁ , zwany dalej pomnikiem, dąb szypułkowy (Quercus robur L.)                             

o obwodzie na wysokości 130cm: 827 cm, wysokości 30 m., znajdujący się na działce 

ewidencyjnej 50235 będący własnością Skarbu Państwa reprezentowanego przez PGL Lp – 

Nadleśnictwo Piaski. 

3. Pod nazwą WŁADYSŁAW, zwany dalej pomnikiem, dąb szypułkowy (Quercus robur L.)                         

o obwodzie na wysokości 130cm: 673 cm, wysokości 25 m., znajdujący się na działce 

ewidencyjnej 50213/1 będący własnością Skarbu Państwa reprezentowanego przez PGL Lp – 

Nadleśnictwo Piaski. 

 

§ 2. Ustanowienie niniejszych drzew pomnikami przyrody ma na celu ochronę  tworów 

przyrody charakteryzujących się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi  i krajobrazowymi, a także 

szczególnymi cechami  osobniczymi, rozmiarami i wiekiem. 

 

§ 3. Lokalizację pomników przyrody, o których mowa w § 1, określają odpowiednio 

załączniki graficzne Nr 1 – 3  niniejszej uchwały 

 

§ 4. Nadzór nad pomnikami przyrody sprawuje Burmistrz Pogorzeli. 

  

§ 5. W stosunku do pomników przyrody wprowadza się następujące zakazy: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru, 

2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby, 



3) dokonywania zmian stosunków wodnych w zasięgu systemu korzeniowego drzewa, jeżeli zmiany 

te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej, 

4) umieszczania tablic reklamowych 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli 

 

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

Województwa Wielkopolskiego.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

UZASADNIENIE 

DO UCH W AŁ Y NR X / 5 3 / 2 0 1 5  

RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI 

z dnia 16 lipca 2015r. 

 
W dniu 02 lutego 2015r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pogorzeli wpłynął wniosek 

Nadleśnictwa Piaski z prośbą o ustanowienie pomników przyrody. Nadleśnictwo Piaski wykonało 

inwentaryzację drzew o wyróżniających się rozmiarach cech biometrycznych oraz szczególnych 

walorach krajobrazowych obejmującą grunty w zarządzie Nadleśnictwa. W wyniku tych pomiarów                       

i oceny stanu zdrowotnego na terenie Gminy Pogorzela wytypowane zostały trzy obiekty, które  

z uwagi na dużą wartość przyrodniczą należałoby objąć ustawową formą ochrony przyrody.  

Niniejszą uchwałą za pomnik przyrody został uznany: 

a) jarząb brekinia (Sorbus torminalis L.) o obwodzie na wysokości 130cm: 195 cm, 

wysokości 25 m., znajdujący się na działce ewidencyjnej 50305 będący własnością 

Skarbu państwa reprezentowanego przez PGL Lp – Nadleśnictwo Piaski. Nadana 

została mu nazwą Roch. Roch Zbijewski był fundatorem kościoła i dawnym 

właścicielem części miasta.  

b) dąb szypułkowy (Quercus robur L.) o obwodzie na wysokości 130cm: 827 cm, 

wysokości 30 m., znajdujący się na działce ewidencyjnej 50235 będący własnością 

Skarbu Państwa reprezentowanego przez PGL Lp – Nadleśnictwo Piaski. Nadana 

została mu nazwa Michał, na cześć patrona miasta i gminy Pogorzela św. Michała 

Archanioła. 

c) dąb szypułkowy (Quercus robur L.) o obwodzie na wysokości 130cm: 673 cm, 

wysokości 25 m., znajdujący się na działce ewidencyjnej 50213/1 będący 

własnością Skarbu Państwa reprezentowanego przez PGL Lp – Nadleśnictwo 

Piaski. Nadana została mu nazwa Władysław, na cześć zmarłego w kwietniu 2015r. 

Władysława Bartoszewskiego. 

Zgodnie z art.  44 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.     

z 2013r. poz. 627 z późn. zm.) projekt niniejszej uchwały został uzgodniony z Regionalną Dyrekcją 

Ochrony Środowiska w Poznaniu (uzgodnienie znak WST.623.26.2015.AK1.1 z dnia 12.06.2015r.). 

  

Wobec powyższego wywołano niniejszą uchwałę. 

 


