
UCHWAŁA NR XVII/214/2020 
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 6 lutego 2020 r. 

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. 

Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2, art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340 oraz z 2019 r. poz. 1696 i 1815) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo z gatunku buk zwyczajny (Fagus silvatica) rosnące na 
działce nr 186, obręb Jeleń, na terenie Nadleśnictwa Czarnobór, oddział leśny 886h, gmina Borne Sulinowo. 

§ 2. Wymiary, mapę przedstawiającą położenie pomnika przyrody, o którym mowa w § 1, określają 
załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Nadzór nad pomnikiem przyrody, o którym mowa w § 1, sprawuje Burmistrz Bornego Sulinowa, 
natomiast czynną ochronę sprawuje Nadleśnictwo Czarnobór.  

§ 4. Celem ochrony pomnika przyrody, o którym mowa w § 1, jest: 

1) ochrona walorów krajobrazowych, zieleni oraz zadrzewień; 

2) kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, informowanie i promocję 
w dziedzinie ochrony przyrody. 

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

1) obowiązek stałego monitoringu stanu zdrowotnego pomnika przyrody oraz wykonywania zabiegów 
pielęgnacyjnych i zabezpieczających; 

2) wykonywanie działań w celu utrzymania stanu właściwego pomnika przyrody i realizacji celów ochrony; 

3) obowiązek stałego monitoringu oznakowania pomnika przyrody i uzupełniania jego braków; 

4) wykonywanie działań dążących do zachowania stanu właściwego pomnika przyrody i jego wartości 
kulturowych i przyrodniczych. 

§ 6. W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w § 1niniejszej uchwały, wprowadza się następujące 
zakazy: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu; 

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) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych; 

6) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 

7) umieszczania tablic reklamowych. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 

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

 Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 

Mariusz Gorgol 
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVII/214/2020 
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 
z dnia 6 lutego 2020 r. 

Wykaz pomników przyrody 

Lp. Nazwa 
gatunkowa 

Obwód 
pnia na 

wysokości 
1,3 m  
(cm) 

Adres ewidencyjny 

Położenie 
geograficzne  

(układ 
współrzędnych: 

PL-1992) 

Opis lokalizacji 

1. Buk zwyczajny 
Fagus sylvatica 314 

obręb ew. Jeleń 
(0107),  

działka nr 186 

X:   644365,85 
Y:   340167,42 

Nadleśnictwo 
Czarnobór, 

Leśnictwo Ciemino, 
oddział 886h 
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