
UCHWAŁA 
RADY GMINY SMYKÓW 

z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

 NR 138/XVI/2020 

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 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 55), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska  
w Kielcach uchwala się, co następuje 

§ 1. 1.  Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur), 
o obwodzie pnia  468 cm - mierzonym na wysokości 130 cm od gruntu, wieku 262 lat, rosnące w miejscowości 
Kawęczyn na działce nr 26/1201, obręb Wólka Smolana, współrzędne geograficzne: x:35 89 00.12, y:59 
72 97.53. 

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

3. Nadaje się nazwę pomnikowi przyrody –  „Dąb Stanisław”. 

4. Mapa przedstawiająca położenie pomnika przyrody, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. W stosunku do pomnika przyrody ustanowionego w § 1 zakazuje się: 

1)  niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu; 

2)  uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 

3)  umieszczania tablic reklamowych. 

§ 3. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje Wójt Gminy Smyków. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smyków. 

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

 

  
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Smyków 

 
 

Danuta Jarek 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.
U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.) obowiązkiem m.in. organów administracji publicznej jest dbałość o przyrodę
będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym. Artykuł 2 tejże ustawy stanowi, że ochrona przyrody
polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników
przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień (ust. 1), a celem ochrony przyrody jest m.in.
ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień (ust. 2). Ochrona zieleni
oraz zadrzewień może polegać m.in. na uznawaniu najcenniejszych drzew (rosnących pojedynczo lub w
skupieniach) za pomniki przyrody. W myśl art. 40 powyższej ustawy, pomniki przyrody są pojedyncze
twory (lub ich skupiska) przyrody żywej i nieożywionej o szczególnej wartości przyrodniczej,
naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami,
wyróżniającymi je wśród innych tworów; jako przykłady pomników przyrody w powyższym przepisie
wskazane zostały okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła,
wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Natomiast w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej
za pomniki przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 2300) określono kryteria, jakimi należy się kierować przy
kwalifikowaniu np. drzew jako kandydatów do objęcia ochroną pomnikową. W myśl art. 44 ust. 1 i 2
ustawy o ochronie przyrody ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały rady gminy,
określającej nazwę danego obiektu, jego położenie, szczególne cele ochrony, zakazy właściwe dla tego
obiektu, wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 45 ust. 1 powyższej ustawy, sprawującego nadzór
nad pomnikiem przyrody, a w razie potrzeby – ustalenia dotyczące czynnej ochrony. Ponadto projekt
stosownej uchwały rady gminy wymaga uzgodnienia – zgodnie z art. 44 ust. 3a ustawy – z właściwym
regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Zgodnie z przedłożonym projektem proponuje się objęcie ochroną jako pomnika przyrody dębu
szypułkowego ( Quercus robur) o obwodzie pnia 468 cm, rosnącego na działce Nr 26/1201, obręb Wólka
Smolana (własność – Skarb Państwa, Zarządzający – PGL LP Nadleśnictwo Stąporków);

Przedmiotowe drzewo spełnia kryteria określone we wspomnianym rozporządzeniu Ministra Środowiska w
sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody, tzn. obwód pnia
– mierzony na wysokości 130 cm – przekracza minimalny obwód pnia określony dla danego rodzaju i
gatunku drzewa, wskazany w załączniku do powyższego rozporządzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie, bez uwag uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Kielcach (Postanowienie Znak: WPN-II.623.14.2020.ELO z dnia 13 sierpnia 2020r.).

Ponadto objęcie drzewa ochroną prawną pozwoli na zachowanie go dla przyszłych pokoleń, zwiększy
świadomość ekologiczną mieszkańców oraz przyczyni się do kształtowania wizerunku gminy Smyków jako
aktywnie prowadzącej działania na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Wobec powyższego za zasadne należy uznać podjęcie niniejszej uchwały.
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