
 

UCHWAŁA Nr 710 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 25 kwietnia  2018 roku 

 

w sprawie pomnika przyrody dębu „Ignacy”. 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1  

i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875, ze zm.) oraz art. 44 ust. 1 i 2, art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.) Rada Miasta Konina uchwala 

co następuje: 
 

§ 1. 

 

1. W celu ochrony tworów przyrody o wyjątkowych walorach przyrodniczych, 

wyróżniających się cechami osobniczymi i rozmiarami ustanawia się pomnik przyrody  

o nazwie „Ignacy”: 

- drzewo gatunku dąb szypułkowy Quercus robur o obwodzie pnia mierzonego na 

wysokości 130 cm wynoszącym 345 cm, wysokość drzewa 25,0 m, rosnącego na terenie 

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

w Koninie obręb Przydziałki, będącej własnością Miasta Konin. 

2. Współrzędne geodezyjne położenia pomnika przyrody w układzie 2000/6: 

            X: 5786427,71            Y: 6516658,91. 

3. Położenie pomnika przyrody określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

4. Ekspertyzę dendrologiczną dębu szypułkowego „Ignacy” przedstawia załącznik nr 2 do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

Szczególnymi celami ochrony pomnika przyrody, o którym mowa w § 1 jest: 

1) zachowanie wartości przyrodniczych, naukowych, krajobrazowych, historycznych  

i kulturowych oraz wyróżniających się na tle innych drzew, rozmiarów i formy, 

2) edukacja ekologiczna, 

3) kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody. 

 

§ 3. 

 

W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w § 1, w ramach czynnej ochrony ustala 

się: 

1) obowiązek stałego monitorowania i utrzymywania stanu właściwego, wykonywania 

zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających zgodnych z zasadami chirurgii drzew,  

2) obowiązek stałego monitorowania oznakowania i uzupełniania jego braków. 
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§ 4. 

 

W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w § 1, wprowadza się następujące zakazy: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru, 

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,  

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby, 

4) zmiany sposobu użytkowania ziemi, 

5) umieszczania tablic reklamowych. 

 

§ 5. 

 

Sprawującym nadzór nad pomnikiem przyrody jest Prezydent Miasta Konina. 

 

§ 6. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

 

§ 7. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego.  

 

 

           Przewodniczący 

                Rady Miasta Konina 

 

         /-/  Wiesław Steinke 

 


