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UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie ustanowienia pomników przyrody 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 44 ust. 1, 2, i 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55, 471, 1378), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony  
Środowiska w Szczecinie, Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Celem zachowania wartości przyrodniczych, historycznych i krajobrazowych oraz 
uwzględniając wyróżniające, na tle innych drzew, rozmiary i formy, ustanawia się pomnikami 
przyrody:  

1) platan klonolistny Platanus x acerifolia oznaczony nr 1 na mapie stanowiącej załącznik nr 1do 
niniejszej uchwały, który otrzymuje nazwę „Tadeusz”, 

2) platan klonolistny Platanus x acerifolia oznaczony nr 2 na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały, który otrzymuje nazwę „Moniuszko”, 

3) grupę 4 szt. krzewów cisa pospolitego Taxus baccata oznaczoną nr 3 na mapie stanowiącej 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, która otrzymuje nazwę „Fryderyk”, 

– rosnące na terenie nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego 115 w Szczecinie. 

2. Szczegółowe dane pomników przyrody tj. ich wysokość i obwody pni oraz współrzędne GPS 
przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Nadzór nad pomnikami przyrody sprawuje Prezydent Miasta Szczecin. 

§ 3. W stosunku do pomników przyrody wprowadza się następujące zakazy: 

1. niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu, 

2. umieszczania tablic reklamowych. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Szczecin

z dnia .................... 2021 r.

Lokalizacja pomników przyrody
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia....................2021 r. 

Parametry i współrzędne geograficzne pomników przyrody 

Lp
. Pomnik Obwód pnia [cm] Wysokoś

ć [m] Współrzędne GPS 

1. 
platan klonolistny                

Platanus x acerifolia 
"Tadeusz" 

355 28 [5923370.64;5468861.88] 

2. 
platan klonolistny                

Platanus x acerifolia 
"Moniuszko" 

360 28 [5923370.39;5468898.89] 

39, 55, 60 [5923356.11;5468876.02] 

75, 35, 40, 29, 37, 47, 33 [5923355.91;5468874.20] 
46, 79, 23, 62, 77, 45, 36, 

31, 50, 58 [5923358.07;5468874.11] 
3. 

grupa 4 szt.                        
cisów pospolitych                        

Taxus baccata                     
"Fryderyk" 

38, 39, 41, 40 

6-7 

[5923359.05;5468880.24] 
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UZASADNIENIE

Z wnioskiem o powołanie pomników przyrody zwrócił się zarządca nieruchomości przy al.

Wojska Polskiego 115, na której rosną przedmiotowe drzewa i krzewy, podając

w uzasadnieniu, że z uwagi na okazałe rozmiary i dobry stan zdrowotny kwalifikują się one do

objęcia ochroną pomnikową.

W toku postępowania w powyższej sprawie, powołano biegłego z zakresu dendrologii,

który potwierdził, że dwa platany klonolistne oraz grupa czterech cisów pospolitych stanowią

szczególnie wartościowy drzewostan, który posiada istotne walory przyrodnicze i krajobrazowe, a

ponadto jest w dobrym stanie zdrowotnym.

W świetle przepisów art. 44 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody ustanowienie pomnika

przyrody, następuje w drodze uchwały rady gminy, która określa nazwę danego obiektu, jego

położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony oraz zakazy właściwe dla tego obiektu.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Stosownie do przepisów art. 44 ust. 3a ustawy o ochronie przyrody, projekt uchwały

uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie.
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