
Uchwała Rady Miasta Bydgoszcz  
nr LXII/1300/14 z dn. 24.09.2014 (Dz. Urz. z 2014 poz. 2720) 
 

w sprawie  ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2013 r. poz. 594,  poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379), art. 44 ust. 1, ust. 2 i art. 45 ust. 1 ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.  

z 2013 r. poz. 627, poz. 628 i poz. 842 oraz z 2014 r. poz. 805, poz. 850 i poz. 1002),  
w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw  

w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej  

w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 99, poz. 826 oraz z 2011 r. Nr 291, poz. 1707) uchwala 

się, co następuje: 

 

§ 1. W celu ochrony tworów przyrody o wyjątkowej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, 

historycznej i krajobrazowej, wprowadza się ochronę w drodze uznania za pomniki przyrody, następujących 

drzew, krzewów, głazów, pnącza i źródła:    

…. 

59) 10 drzew: 

wiązu syberyjskiego (Ulmus pumila), dwupiennego, o obwodach pni 220 cm i 128 cm,  

topoli szarej (Populus x  canescens), o obwodzie 309 cm,  

Tetradium daniellii (syn. Euodia hupehensis), o obwodzie 174 cm,  

leszczyny tureckiej (Corylus colurna), dwupiennej, o obwodach pni 147 cm i 86 cm,  

dębu burgundzkiego odm. wąskolistna (Quercus cerris v. austriaca), o obwodzie 375 cm,  

gruszy polnej (Pyrus pyraster), o obwodzie 270 cm,  

dębu szypułkowego (Quercus robur), o obwodzie 280 cm,  

kłęku kanadyjskiego (Gumnocladus dioicus), o obwodzie 176 cm,  

kasztanowca białego (Aesculus  hippocastanum ‘Pyramidalis’) o obwodzie 265 cm,  

magnolii pośredniej (Magnolia x soulangiana), dwupiennej, o obwodach: 51 cm i 39 cm,  

rosnących na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna  nr  12/2, obręb 168, 

na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Drzewa zostały uznane 

za pomniki przyrody w 1992 roku, na podstawie punktu 8 załącznika do rozporządzenia Wojewody 

Bydgoskiego Nr 18/92 z dnia 8 czerwca 1992 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na 

terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 8, poz. 124) oraz jako Arboretum po byłym 

ogrodzie botanicznym w 1995 r. na podstawie punktu 11 załącznika do rozporządzenia Wojewody 

Bydgoskiego Nr 36 z dnia 14 lutego 1995 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody  

na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 3, poz. 11); 

… 

§ 2. W odniesieniu do pomników przyrody, o których mowa w § 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; 

5) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 

6) umieszczania tablic reklamowych.   

         

   § 3. Nadzór nad pomnikami przyrody sprawuje Prezydent Miasta Bydgoszczy. 

 

   § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego.     


