
Projekt 

UCHWAŁA NR ……………………./2021 

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ 

z dnia ……………………. 2021 r. 
 

w sprawie pomników przyrody znajdujących się na terenie Gminy Izbica Kujawska 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 44 ust. 1 i 2, 
3a, art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 
z 2020r. poz. 55 ze zm.), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w 
Bydgoszczy, Rada Miejska w Izbicy Kujawskiej uchwala co następuje: 

 
§ 1. 1. Pomnikami przyrody na terenie Gminy Izbica Kujawska są: 

1) Pomniki przyrody ożywionej: 

a) Dąb szypułkowy (Quercus robur) – rośnie na działce w miejscowości Śmieły, 

b) Dąb szypułkowy (Quercus robur) – rośnie na działce w miejscowości Świszewy, 

c) Dąb szypułkowy (Quercus robur) – rośnie na działce w miejscowości 
Wietrzychowice, 

d) Sosna zwyczajna (Pinus silvestris) – rośnie na działce w miejscowości Mchówek, 

e) Lipa drobnolistna (Tilia cordata) – rośnie na działce w miejscowości Mchówek, 

f) Buk pospolity (Quercus robur) – rośnie na działce w miejscowości Mchówek, 

g) Buk pospolity odm. czerwonolistna (Fagus silvatica) – 3 sztuki - rośnie na działce 
w miejscowości Mchówek, 

h) Platan klonolistny (Platanus acerifolia) - na działce w miejscowości Mchówek. 

2) Pomnik przyrody nieożywionej: 

a) Głaz narzutowy „Widły” – usytuowany na działce leśnej w miejscowości Długie. 

2. Wymiary i dokładne położenie każdego z pomników przyrody, o których mowa w 
ust. 1 określa załącznik nr 1 do uchwały. 

3. Mapy przedstawiające położenie każdego z pomników przyrody, o których mowa w 
ust. 1 określa załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 2. 1. Szczególnym celem ochrony pomników przyrody, o których mowa w § 1 ust. 1 
jest zachowanie wartości przyrodniczych, krajobrazowych, naukowych i kulturowych. 

§ 3. 1. Nadzór nad pomnikami przyrody sprawuje Burmistrz Izbicy Kujawskiej 

§ 4. 1. W stosunku do pomników przyrody, 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 przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, 
utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 

4) umieszczania tablic reklamowych. 

§ 5. 1. W ramach ochrony czynnej, w stosunku do pomników przyrody, o których mowa 
w § 1 ust. 1, pkt 1, ustala się możliwość dokonywania zabiegów pielęgnacyjno – 
zabezpieczających, z uwzględnieniem zasad dobrych praktyk ogrodniczych, zgodnie 
z ogólnie przyjętymi zasadami chirurgii drzew. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbica Kujawska. 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 
 
 

 

 BURMISTRZ 

 Marek Dorabiała 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Do Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej wpłynął wniosek Klubu Turystki 
Rowerowej HORYZONT w Izbicy Kujawskiej o ustanowienie pomników przyrody dębu 
szypułkowego – 3 sztuk, sosny zwyczajnej – 1 sztuka, lipy drobnolistnej – 1 sztuka, 
buk pospolity – 1 sztuka, buk pospolity odm. Czerwonolistnej – 3 sztuki, Platan 
klonolistny – 1 sztuka rosnących na terenie gminy Izbica Kujawska oraz Nadleśnictwa 
Koło z siedzibą w Gaju o ustanowienie pomnika przyrody nieożywionej głaz narzutowy. 

Wniosek ten zasługuje na uwagę, ponieważ przedmiotowe drzewa i głaz 
narzutowy są wyjątkowym okazem wyróżniającym się wśród drzew i pomników 
nieożywionych występujących na terenie gminy z uwagi na wyjątkowe walory 
estetyczne i krajobrazowe. 

Drzewa i głaz narzutowy zasługują na ochronę. Objęcie przedmiotowych drzew i głazu 
narzutowego ochroną prawną i otoczenie ich szczególną opieką pozwoli na ich 
zachowanie dla przyszłych pokoleń. 

Klub Turystki Rowerowej HORYZONT w Izbicy Kujawskiej zaproponował aby 
przyszłym pomnikom przyrody nadano nazwę; Dąb szypułkowy „Dąb Marian”, Dąb 
szypułkowy „Dąb Mieczysław”, Dąb szypułkowy „Dąb Bartosz”. 

Nadleśnictwo Koło z siedzibą w Gaju zaproponowało, aby przyszłemu pomnikowi 
nieożywionemu nadano nazwę „Głaz narzutowy Widły”. 

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 55 ze zm.) ustanowienie pomnika przyrody następuje w 
drodze uchwały rady gminy. Uchwała określa zakazy w stosunku do ustanowionego 
pomnika przyrody, wynikające z art. 45 ust. 1 ustawy ochronie przyrody. 

Projekt uchwały został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w 
Bydgoszczy. 

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie przez Radę Miejską w Izbicy Kujawskiej 
uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody jest uzasadnione. 

 
 

 BURMISTRZ 

 Marek Dorabiała 

 


