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UCHWAŁA NR XIV/80/11
RADY GMINY SOMIANKA

z dnia 31 października 2011 r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 44 ust. 1 i ust. 3a i art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Mazowieckim 
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, uchwala się co następuje: 

§ 1. 

1. Rada Gminy Somianka ustanawia pomnikiem przyrody dąb szypułkowy o obwodzie 510 cm, znajdujący się 
na działce ewidencyjnej nr 54 w miejscowości Popowo- Parcele, gmina Somianka, pod nazwą "Dąb Sławek", 
zwany dalej pomnikiem, celem zachowania jego wysokiej wartości przyrodniczej, funkcjonalno – kompozycyjnej 
oraz kształtowania właściwych postaw człowieka wobec przyrody. 

2. Lokalizację pomnika określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 

§ 2. Nadzór nad pomnikiem sprawuje Wójt Gminy Somianka. 

§ 3. W stosunku do pomnika wprowadza się następujące zakazy: 

1) niszczenia, uszkodzenia lub przekształcenia pomnika; 

2) uszkadzania i zniekształcania gleby wokół pomnika; 

3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej 
gospodarce rolnej, leśnej lub rybackiej; 

4) zmiany sposobu użytkowania ziemi w sąsiedztwie pomnika; 

5) umieszczania tablic reklamowych na pomniku. 

§ 4. Ochrona czynna pomnika przyrody ustala możliwość dokonywania zabiegów pielęgnacyjno- 
zabezpieczających oraz wprowadzenia w ramach ochrony czynnej ochrony drzewa w granicach lokalizacji 
obejmującej zasięg korony i systemu korzennego nie mniejszy niż w promieniu 15 metrów od zewnętrznej 
krawędzi pnia drzewa. Wszelkie prace związane z pielęgnacją pomnika mogą być prowadzone wyłącznie przez 
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somianka. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 
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Uzasadnienie

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnia fakt wystąpienia na terenie Gminy Somianka drzewa o wyróżniających 
go cechach estetycznych i przyrodniczych, nie objętych ochroną w formie pomników przyrody. Ochrona 
wymienionego w uchwale drzewa ma na celu zachowanie szczególnie atrakcyjnego obiektu przyrodniczego. Ma 
także walor edukacyjny- drzewo zostanie oznakowane jako pomnik przyrody. Aspekt społeczny polega na 
umożliwieniu społeczeństwu wpływania na sposób ochrony przyrody na wsi- wniosek wpłynął ze strony zarządcy 
terenu. Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), zgodnie z którymi ustanowienie 
pomnika przyrody następuje w drodze rozporządzenia wojewody albo uchwały rady gminy, jeżeli wojewoda nie 
ustanowił tych form przyrody. Na podstawie art. 40 ust. 1 ww. ustawy o ochronie przyrody, pomnikiem przyrody 
mogą być twory przyrody ożywionej, odznaczającej się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych 
tworów, okazałych rozmiarów drzewa i inne. Zaproponowane do objęcia ochroną w formie przyrody drzewo 
spełnia kryteria przytoczonego artykułu. Na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, w odniesieniu do 
chronionego drzewa, mogą być wprowadzone zakazy określone w art. 45 ust. 1 ww. ustawy. Spośród 
proponowanych przez ustawodawcę 11 zakazów, wybrano 5, dostosowanych do potrzeb związanych z ochroną 
drzewa. 
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