
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/283/2017  

RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH 

z dnia 20 kwietnia 2017 r. 

w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 41 ust. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. 2016 poz. 446 ze zm.) oraz art. 44 ust. 1 i 2 i 3a, art. 45 ust. 1 oraz art. 6 ust.1, pkt. 6 ustawy z dnia 

16 kwietnia o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 poz. 2134) Rada Miejska Siechnic ustala, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się pomniki przyrody wymienione w załączniku nr 1 do uchwały, zwane dalej 

„pomnikami”, stanowiące okazałych rozmiarów drzewa.  

Położenie pomników określa załącznik do uchwały. 

§ 2. Szczegółowym celem ochrony pomników przyrody jest zachowanie wartości przyrodniczych, 

krajobrazowych, naukowych, kulturowych i historycznych poprzez ich ochronę w granicach lokalizacji. 

Ochrona drzew w granicach lokalizacji obejmuje zasięg ochrony i systemu korzeniowego nie mniejszej  

niż w promieniu 15 metrów od zewnętrznej krawędzi pnia drzewa. 

§ 3. W odniesieniu do ustanowionych pomników przyrody zabrania 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 leśnej, wodnej lub rybackiej; 

5) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych; 

6) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 

7) umieszczania tablic reklamowych. 

§ 4. Wykonanie uchwały oraz nadzór nad ustanowionymi niniejszą uchwałą pomnikami przyrody powierza 

się Burmistrzowi Siechnic. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady: 

R. Kasprowicz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 maja 2017 r.
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