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UCHWAŁA NR IX/80/2019
RADY GMINY ŚWIDWIN
z dnia 4 czerwca 2019 r.
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Świdwin
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 44 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 3
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.), po
uzgodnieniu z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, Rada Gminy Świdwin uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo gatunku wiśnia ptasia (szczepiona odmiana hodowlana)
(Prunus avium) o obwodzie pnia 270 cm (mierzonym na wysokości 90 cm ponad poziomem gruntu) o dużych
walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych rosnące na terenie zieleni przykościelnej
zlokalizowanej na działce nr 381, obręb Rusinowo, będącej własnością Parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia
Wiernych w Rusinowie.
2. Współrzędne geodezyjne położenia drzewa 53.781111, 15.603056.
3. Dokładna lokalizacja drzewa zaznaczona jest na mapce sytuacyjnej stanowiącej załącznik do uchwały.
§ 2. Ochrona pomnika przyrody w granicach lokalizacji obejmuje zasięg korony i systemu korzeniowego.
§ 3. W stosunku do pomnika przyrody opisanego w § 1 ust. 1 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) umieszczania tablic reklamowych.
§ 4. W stosunku do pomnika przyrody opisanego w § 1 ust. 1, w ramach czynnej ochrony, ustala się
możliwość dokonywania zabiegów pielęgnacyjno-zabezpieczających zgodnych z ogólnie przyjętymi
aktualnymi zasadami chirurgii drzew.
§ 5. Nadzór nad ustanowionym pomnikiem przyrody sprawuje Wójt Gminy Świdwin.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdwin.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
Przewodnicząca Rady
Anna Olejniczak
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Załącznik do uchwały Nr IX/80/2019
Rady Gminy Świdwin
z dnia 4 czerwca 2019 r.
Rzut z góry na działkę nr 381, obręb Rusinowo z zaznaczeniem (zielone koło) lokalizacji drzewa,
o którym mowa w uchwale
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