UCHWAŁA NR XXV/ 170 /2012
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 3 grudnia 2012 r.
w sprawie ustanowienia pomników przyrody
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), Rada Miejska w Książu Wlkp. po
uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się pomnikami przyrody niżej wymienione drzewa:
1) Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 502 cm,
2) Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 488 cm,
3) Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 458 cm,
rosnące w miejscowości Sroczewo na działce nr 3, obręb Sroczewo stanowiącej własność Skarbu Państwa Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
2. Drzewa opisane w ust. 1, pkt. 1-3 podlegają ochronie w celu zachowania szczególnej wartości przyrodniczej
i krajobrazowej.
§ 2. W stosunku do pomników przyrody ustanowionych w § 1 ust. 1 zakazuje się:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;
2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
3) umieszczania tablic reklamowych.
§ 3. Nadzór nad pomnikami przyrody sprawuje Burmistrz Książa Wlkp.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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Uzasadnienie
Wymienione w uchwale drzewa stanowią twory przyrody o szczególnej wartości przyrodniczej. Przede wszystkim
odznaczają się okazałymi, rzadko spotykanymi rozmiarami, wyróżniającymi je wśród innych tworów przyrody
występujących na obszarze gminy. Ich wymiary przekraczają orientacyjne wymiary progowe, proponowane jako
kryteria kwalifikacji drzew na pomniki przyrody. Drzewa rosną na działce stanowiącej własność Skarbu Państwa Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który wyraził zgodę pismem nr UH – 600/13/2012 z dnia
26.09.2012 r. na ustanowienie w/w drzew pomnikami przyrody. Projekt niniejszej uchwały został uzgodniony
w trybie art. 44 ust. 3 a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220
z późn. zm.) z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu, który pozytywnie ją zaopiniował.
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