
UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 710 

Rady Miasta Konina 

z dnia 25 kwietnia 2018 roku 

 

w sprawie pomnika przyrody dębu „Ignacy”. 

 

Prezydent Miasta Konina wykonując ustawowy obowiązek nałożony w art. 7 ust. 1 pkt 

1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) 

polegający na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności zadania własne 

obejmujące sprawy związane z ochroną środowiska i przyrody, zgodnie z art. 44 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.) 

przygotował projekt uchwały w sprawie pomnika przyrody dębu szypułkowego o nazwie 

„Ignacy”.  
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie przyrody formami ochrony przyrody są 

pomniki przyrody. W myśl art. 40 ust. 1 ww. ustawy pomnikami przyrody są pojedyncze twory 

przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, 

naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi 

cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy 

gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy 

narzutowe oraz jaskinie. 

Objęcie ochroną prawną dębu szypułkowego rosnącego na terenu parku  

im. F. Chopina w Koninie przy ul. T. Kościuszki, na działce o nr ewidencyjnym 71 w Koninie 

obręb Przydziałki ma na celu zachowanie szczególnie cennych elementów przyrody. Drzewo 

spełnia kryteria uznania go za pomnik przyrody, które zostały określone w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody 

żywej i nieożywionej za pomniki przyrody (Dz. U. z 2017 r. poz. 2300).  
Dąb szypułkowy posiada równomiernie rozłożoną koronę, system korzeniowy zdrowy, część 

odziomkowa pnia zdrowa z silnymi nabiegami korzeniowymi. Szczególną cechą dębu jest 

okazały obwód pnia wynoszący 345 cm na wysokości 130 cm. Dąb jest wyjątkowym okazem 

wśród drzew występujących na terenie miasta Konina. Ustanowienie proponowanego dębu 

pomnikiem przyrody przyczyni się do podkreślenia wartości kulturowej, przyrodniczej  

i edukacyjnej oraz do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców i dbałości  

o walory przyrody. Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody poprzez 

edukację i informowanie, jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o ochronie przyrody. 

Objęcie tego drzewa ochroną prawną i otoczenie go szczególną opieką pozwoli na jego 

zachowanie dla przyszłych pokoleń.  
Wprowadzone w uchwale zakazy pozwolą na zabezpieczenie przed niszczeniem 

cennych walorów przyrodniczych drzewa. 

Projekt niniejszej uchwały został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska w Poznaniu pismem znak WST.623.18.2018.AM.1 z dnia 03.04.2018 r. 

Wobec powyższego przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

   Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

 

    Wiesław Steinke 

 


