DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 29 kwietnia 2015 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Anna Gogołowicz

Poz. 4138

Data: 2015-04-29 12:18:23

UCHWAŁA NR VI/42/2015
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie pomników przyrody położonych w miejscowości Otwock Wielki na terenie Gminy Karczew
Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 627 z późn. zm.1)) 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 (t.j. Dz. U.
z 2009 Nr 92, poz. 753 z późn. zm.2)) w związku z rozporządzeniem Nr 16 Wojewody Mazowieckiego z dnia
29 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu otwockiego
(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 124, poz. 3631) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Pomniki przyrody położone w miejscowości Otwock Wielki w Gminie Karczew na działce o nr ew.
1005/2 stanowią grupę 14 szt. drzew okazałych rozmiarów, z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur).
2. Wymiary poszczególnych drzew oraz ich współrzędne geograficzne i geodezyjne określa Załącznik Nr 1
do niniejszej uchwały.
3. Mapa przedstawiająca położenie pomników przyrody, o których mowa w ust. 1, stanowi Załącznik Nr 2
do niniejszej uchwały.
§ 2. Nadzór nad pomnikami przyrody sprawuje Burmistrz Karczewa.
§ 3. Szczególnym celem ochrony pomników przyrody, o których mowa w § 1, jest zachowanie wartości
przyrodniczych, krajobrazowych, naukowych, historycznych i kulturowych.
§ 4. 1. W stosunku do pomników przyrody, o których mowa w § 1, w ramach czynnej ochrony, ustala się:
1) obowiązek stałego monitorowania i utrzymywania stanu właściwego, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających oraz realizacji celów ochrony;
2) obowiązek stałego monitorowania oznakowania i uzupełnianie jego braków;
3) ochronę drzew w obszarze obejmującym zasięg korony i systemu korzeniowego nie mniejszym niż
w promieniu 15 metrów od zewnętrznej krawędzi pnia drzewa.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1 należą do obowiązków sprawującego nadzór nad pomnikami
przyrody.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 628 i 842, z 2014 poz. 805 , 850, 1002,
1101, 1863 i 926 oraz z 2015 poz. 222.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2009 r. Nr 99, poz. 826 oraz z 2011 r. Nr 291,
poz. 1707.
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§ 5. W stosunku 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 przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, 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) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
6) zmiany sposobu użytkowania ziemi;
7) umieszczania tablic reklamowych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
Przewodnicząca Rady:
Danuta Trzaskowska
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