
UCHWAŁA NR XXIX/205/2020 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

w sprawie ustanowienia 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 44 ust.1, 2 i 3a oraz art. 45 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2020.55)  oraz § 1 pkt 1  i 2 Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej 
i nieożywionej za pomniki przyrody (Dz. U. poz. 2300), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 
Środowiska w Poznaniu, Rada Gminy Kawęczyn uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się za pomnik przyrody pod nazwą „ Chocimierz.” Zwany dalej pomnikiem wiąz 
szypułkowy (Ulmus laevis) o obwodzie 310 cm, znajdującym się na działce ewidencyjnej 5232/1 obręb 
Chocim, gm. Kawęczyn ( współrzędne: 510 51’ 13”N, 180 30’ 41”E).  

2. Mapa przedstawiająca położenie pomnika przyrody, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do 
uchwały. 

§ 2. Nadzór nad pomnikiem sprawuje Wójt Gminy Kawęczyn. 

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

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania, 

2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby w zasięgu systemu korzeniowego drzewa, 

3) dokonywania zmian w stosunków wodnych w zasięgu systemu korzeniowego drzewa, jeżeli zmiany 
nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kawęczyn 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn 

 
 

Piotr Gebler 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/205/2020 

Rady Gminy Kawęczyn 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 
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UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXIX/205/2020
RADY GMINY KAWĘCZYN

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie ustanowienia za pomnik przyrody

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.
U. z 2020.55 tj.) ustanowienie pomnika przyrody (…) następuje w drodze uchwały rady gminy.

Stosownie do przepisu zawartego w art. 44 ust. 2 uchwała rady gminy (…) określa nazwę danego
obiektu lub obszaru, jego położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony, w razie
potrzeby ustalenia dotyczące jego czynnej ochrony oraz zakazy właściwe dla tego obiektu, obszaru
lub jego części, wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 45 ust. 1 ww. ustawy.
Zgodnie z art. 44 ust. 3a ustawy o ochronie przyrody projekty uchwał (…) wymagają uzgodnienia z
właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
W dniu 02 września 2020 r. do Urzędu Gminy w Kawęczynie wpłynął wniosek Nadleśnictwa
Turek o ustanowienie pomnikiem przyrody drzewa – wiąz szypułkowy rosnący w kompleksie
leśnym Nadleśnictwa Turek, Leśnictwo Linne, obręb Chocim, dz.nr. 5232/1 w powiecie tureckim,
gmina Kawęczyn. Współrzędne geodezyjne położenia pomnika przyrody:510 51’ 13”N, 180 30’

41”E. Nazwa drzewa „ Chocimierz.”” została wyłoniona w drodze konkursu przeprowadzonego
przez Szkołę Podstawową w Tokarach Pierwszych im. Jana Pawła II. Proponowane do objęcia
ochroną drzewo to okazały wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) o obwodzie 310 cm, spełniający
kryteria pomnika przyrody, określone w art. 40 ust. 1 ww. ustawy o ochronie przyrody, tj.
pojedynczy twór przyrody żywej o szczególnej wartości przyrodniczej, odznaczający się
indywidualnymi cechami, wyróżniającymi go wśród innych tworów (okazałe, stare drzewo).
Uchwała określa zakazy dla pomnika przyrody wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 45
ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody poprzez:

1) zakaz niszczenia, uszkadzania lub przekształcania
2) zakaz uszkadzania i zanieczyszczania gleby w zasięgu systemu korzeniowego drzewa
3) zakaz dokonywania zmian w stosunków wodnych w zasięgu systemu korzeniowego

drzewa, jeżeli zmiany nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej,
leśnej, wodnej lub rybackiej.

Zgodnie z art. 44 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ustanowienia
pomnika przyrody dokonuje Rada Gminy Kawęczyn w drodze uchwały, po uzgodnieniu
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Wysokość kosztów, związanych między innymi z prowadzonymi w ramach czynnej ochrony
zabiegami pielęgnacyjnymi i zabezpieczającymi wykonywanymi w zależności od potrzeb, obecnie
nie można oszacować.
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