
Uchwała Nr 159/2009
Rady Miejskiej w Jastrowiu

z dnia 27 stycznia 2009 r.

w sprawie uznania za pomnik przyrody.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 
poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 
162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 
175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 173 
poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458) oraz art. 44 ust.1 i 2 w związku 
z art. 6 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 poz.
880; z 2005 r. Nr 113 poz.954, Nr 130 poz.1087; z 2007 r. Nr 75 poz.493, Nr 176 poz.1238, 
Nr 181 poz.1286; z 2008 r. Nr 154 poz.958, Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz.1237)

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się za pomnik przyrody lipę drobnolistną (Tilia cordata) znajdującą się na
terenie miasta Jastrowie, działka nr geod. 1545 (mienie komunalne, teren Publicznego 
Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Jastrowiu), o obwodzie pnia 340 cm, wysokości 
drzewa 20 m, szacunkowym wieku 227 lat.

§ 2. W ramach ochrony prawnej wprowadza się następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru,
2) umieszczania tablic reklamowych.

§ 3. W ramach szczególnych celów ochrony wprowadza się:
1) zakaz wchodzenia na drzewo,
2) zakaz zrywania pąków, kwiatów, owoców i liści,
3) wykonywania innych czynności mogących mieć negatywny wpływ na drzewo.

§ 4. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów uchwały sprawować będzie Burmistrz 
Gminy i Miasta Jastrowie.

§ 5. Naruszanie zakazów wymienionych w § 2 podlega karze określonej w art.127 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie

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



Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 15.01.2009 r.  Publiczne Gimnazjum im.  Adama Mickiewicza w 
Jastrowie  wystąpiło  o  uznanie  za  pomnik  przyrody  lipę  drobnolistną  (Tilia  cordata) 
znajdującą się na terenie miasta Jastrowie, działka nr geoid 1545 (mienie komunalne, teren 
Publicznego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Jastrowie).

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. 
U. nr 92, poz. 880 z późń. Zmianami) ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze 
rozporządzenia wojewody albo uchwały rady gminy, jeżeli wojewoda nie ustanowił tych form 
ochrony przyrody.

Art. 40 ust 1 wyżej cytowanej ustawy stanowi, iż pomnikami przyrody są pojedyncze 
twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, 
naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi 
cechami,  wyróżniającymi  je  wśród innych  tworów, okazałych  rozmiarów drzewa,  krzewy 
gatunków  rodzimych  lub  obcych,  źródła  wodospady,  wywierzyska,  skałki,  jary,  głazy 
narzutowe oraz jaskinie.

Ww. drzewo stanowi wyjątkowy pod względem wartości  przyrodniczej  (obwód na 
wysokości  130  cm  wynosi  340  cm,  wysokość  drzewa  wynosi  około  20  m,  drzewo  jest 
miejscem występowanie kilku gatunków porostów i mchów), kulturowej (drzewo na trwałe 
wpisało się w życie  szkoły,  w konkursie szkolnym wybrano dla drzewa imię  – „Maryla” 
biorąc je od ukochanej patrona szkoły Adama Mickiewicza – Maryli Wereszczkówny, która 
jak przekazywał  Mickiewicz uwielbiała  przebywać w altanie  wśród lip)  oraz historycznej 
(źródła pisane wskazują, że lipa rośnie od około 1782 roku, jej wiek to około 227 lat) twór 
przyrody, co uzasadnia objęcie go ochroną prawna w formie pomnika przyrody.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


