
UCHWAŁA NR IX/90/2019
RADY GMINY PORĄBKA

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm.) oraz art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.), po uzgodnieniu 
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach, na wniosek Wójta Gminy Porąbka,

Rada Gminy Porąbka
uchwala

§ 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo Wiąz górski (Ulmus glabra) o obwodzie pnia 505 cm, 
zlokalizowany na działce nr 2952 obręb Bujaków, stanowiącej własność osoby fizycznej, współrzędne 
geograficzne 49.842838, 19.190066.

2. Pomnikowi przyrody, o którym mowa w ust. 1, nadaje się nazwę „LIM”.

3. Organem sprawującym nadzór nad pomnikiem przyrody określonymi w ust. 1, jest Wójt Gminy Porąbka.

§ 2. Szczegółowymi celami ochrony pomnika przyrody ożywionej, o którym mowa w § 1, jest zachowanie 
tworu przyrody ożywionej, charakteryzującego się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi, kulturowymi, 
historycznymi naukowymi i krajobrazowymi:

1) utrzymanie we właściwym stanie tworów przyrody,

2) ochrona zieleni w gminie,

3) kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody.

§ 3. W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w § 1, w ramach ochrony czynnej, ustala się 
możliwość:

1) objęcia drzewa monitoringiem dendrologicznym,

2) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających koronę pod nadzorem dendrologicznym.

§ 4. W odniesieniu do ustanowionego pomnika przyrody wprowadza się zakazy:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania drzewa,

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych 
z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem lub remontem 
urządzeń wodnych,

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
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4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej 
gospodarce rolnej lub wodnej,

5) zmiany sposobu użytkowania ziemi,

6) umieszczania tablic reklamowych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Porąbka.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady

Zbigniew Drabek
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