
 

 

UCHWAŁA NR III/17/2018 

RADY GMINY MALANÓW 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie pomnika 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 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 44 ust. 2 i ust. 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614), Rada Gminy Malanów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Nadaje się nazwę „Celestyna” drzewu gatunku sosna pospolita (Pinus sylvestris L.), rosnącemu na 

działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 163, obręb ewidencyjny Celestyny, jednostka ewidencyjna 

Malanów, opisanemu współrzędnymi geograficznymi: N 51º 55ˊ 24.06ˊˊ E 18º 21ˊ 22.62ˊˊ, uznanemu za 

pomnik przyrody decyzją Wojewody Konińskiego nr RLSop - 7141/12/78 z dnia 12 lipca 1978 r. 

2. Drzewo opisane w ust. 1 podlega ochronie w celu zachowania szczególnej wartości przyrodniczej 

i krajobrazowej. 

§ 2. 1. W stosunku do pomnika przyrody objętego niniejszą Uchwałą wprowadza się następujące zakazy: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania pomnika przyrody, 

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu wokół pomnika przyrody, 

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby, 

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej 

gospodarce rolnej, leśnej lub wodnej, 

5) umieszczania tablic reklamowych. 

2. Zakazy wymienione w ust. 1 powyżej nie dotyczą likwidacji nagłych zagrożeń bezpieczeństwa 

powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych. 

§ 3. W stosunku do pomnika przyrody objętego niniejszą Uchwałą, w ramach czynnej ochrony dopuszcza 

się możliwość wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-zabezpieczających zgodnych z ogólnie przyjętymi 

zasadami pielęgnacji drzew. 

§ 4. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje Wójt Gminy Malanów. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malanów. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

(-) Karol Płóciennik 
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