UCHWAŁA NR XLIV/911/14
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie uznania za pomnik przyrody brzozy brodawkowatej rosnącej na działce nr 25/3, KM 12,
w Leśnictwie Gołębiewo, oddział 25b.
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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.1)) oraz art. 40 ust. 1, art. 44 ust. 1, ust. 2 i ust. 3a
i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.2)), w
uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku, Rada Miasta Gdyni uchwala
co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody brzozę brodawkowatą (Wetula pendula Roth) o obwodzie pnia
160 cm rosnącą na działce nr 25/3, KM 12 w leśnictwie Gołębiewo, oddział 25b o współrzędnych
geograficznych: N54 26 52.9 E18 29 15.1.
2. Drzewo, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega ochronie w celu zachowania szczególnej wartości
przyrodniczej z uwagi na występowanie na niej czterech gatunków porostów podlegających ścisłej ochronie
gatunkowej – brodaczki zwyczajnej, płucnika modrego, mąklika otrębiastego oraz płaskotki rozlanej.
3. W stosunku do pomnika przyrody ustanowionego 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, utrzymaniem,
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.
4. Nadzór nad pomnikiem przyrody powierza się Nadleśniczemu Nadleśnictwa Gdańsk.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta:
J. Zielińska

1) Dz.

U. z 2013 r., poz. 645, Dz. U. z 2013 r., poz. 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379

2) Dz.

U. z 2013 r., poz. 628, Dz. U. z 2013 r., poz. 842, M. P. z 2013 r., poz. 835
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