UCHWACA Nr 319/XXX/2017
RADY MlEJSKlEJ W SEROCKU
z dnia 2 1 lutego 2017 r.
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z poin. zm.) oraz art. 44 ust. 1, 2 i 3 a ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z poin. zm.), Rada Miejska w Serocku
uchwala co nastqpuje:
§1

1. Ustanawia siq pomnikiem przyrody drzewo gatunku Dqb szyputkowy (Quercus robur),
o obwodzie pnia 558 cm, wysokoici 29 m, rosnqce na dziatce o nr ew. 110/4 obr. 11
Jadwisin, gm. Serock, bedqcej wtasnojciq Skarbu Panstwa w trwalym zarzqdzie
Ministerstwa Obrony Narodowej. Przybliiony wiek drzewa okrejla sie na ok. 300 lat.
2. Wspotrzqdne geograficzne umiejscowienia pomnika przyrody sq nastepujqce
~2~46'73.61"
N, 21°00'79.45" E.
3. Mapa przedstawiajqca potoienie pomnika przyrody, o ktorym mowa w ust. 1stanowi
zatqcznik nr 1do niniejszej uchwaty.

92
Drzewo opisane w 5 1podlega ochronie w celu zachowania szczegolnej wartoici przyrodniczej,
krajobrazowej i dydaktycznej.

§3
W stosunku do pomnika przyrody, o ktorym mowa w

5 1, w ramach ochrony czynnej ustala siq

obowipzek monitoringu stanu zdrowotnego pomnika przyrody oraz wykonywania zabiegow
pielqgnacyjnych
i konserwatorskich.

54
W stosunku do ustanowionego pomnika przyrody, o ktorym mowa w 5 1, wprowadza sie
nastqpujqce zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przeksztatcania obiektu;
2) wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajpcych rzeibe terenu, z wyjqtkiem prac
zwiqzanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budowq, odbudowq,
utrzymaniem, remontem lub naprawq urzgdzen wodnych;
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
4) dokonywania zmian stosunkow wodnych, jeieli zmiany te nie stuip ochronie przyrody
albo racjonalnej gospodarce rolnej, lesnej, wodnej lub rybackiej;
5) zmiany sposobu uiytkowania ziemi;
6) umieszczania tablic reklamowych.

§5
Nadzor nad pomnikiem przyrody sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Serock.

96
Wykonanie uchwaty powierza sig Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

97
Uchwata wchodzi w iycie po uptywie 14 dni od ogtoszenia w dzienniku Urzgdowym
Wojewodztwa Mazowieckiego.

