
UCHWAŁA NR XXXI/224/2017
RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie uznania za pomnik 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 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (t.J. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 2134), Rada Miejska w Piastowie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo z gatunku dąb szypułkowy o obwodzie pnia 336 cm, 
rosnące na działce ewidencyjnej nr 163, obręb ewidencyjny nr 3 (współrzędne geograficzne: N 52°11'10.75", E 
20°50'11.37") w Mieście Piastowie stanowiącej własność Spółdzielni Mieszkaniowej „PIASTOVIA” z siedzibą 
przy ul. I. Skorupki 14 w Piastowie.

2. Nadaje się nazwę pomnikowi przyrody - „Dąb Piastowiak”.

3. Drzewo opisane w ust. 1 podlega ochronie w celu zachowania szczególnej wartości przyrodniczej i 
krajobrazowej.

§ 2. Nadzór nad pomnikiem sprawuje Burmistrz Miasta Piastowa.

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

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) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i 
złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną 
gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

7) umieszczania tablic reklamowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piastowa.
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§ 5. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14dni od dnia ogłoszenia wDzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie

Agata Korczak
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