
UCHWAŁA Nr 51 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 30 stycznia 2019 roku 

w sprawie pomnika przyrody dębu „Fryderyk”. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada 

Miasta Konina uchwala co następuje: 

§ 1. 

1. Nadaje się istniejącemu pomnikowi przyrody - dębowi szypułkowemu, rosnącemu 

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

w Koninie obręb Przydziałki, nazwę „Fryderyk”. 

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

§ 2. 

Niniejsza uchwała była poprzedzona Orzeczeniem Nr 633 Prezydium Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Poznaniu z dnia 15 listopada 1958 r. o uznaniu za pomnik przyrody, które 

zostało opublikowane w Dz. Urz. Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 

31 marca 1959 r. Nr 3 poz. 17.  

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 4. 

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

Województwa Wielkopolskiego.  

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Wiesław Steinke 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 51 

Rady Miasta Konina 

z dnia 30 stycznia 2019 roku  

w sprawie pomnika przyrody dębu „Fryderyk”. 

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 2018 r. poz. 994 ze zm.) 

polegający na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności zadań 

własnych obejmujących sprawy związane z ochroną środowiska i przyrody, przygotował 

projekt uchwały w sprawie nadania istniejącemu pomnikowi przyrody, dębowi 

szypułkowemu nazwy „Fryderyk”.  

Dąb szypułkowy został ustanowiony pomnikiem przyrody Orzeczeniem Nr 633 Prezydium 

Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 15 listopada 1958 r. o uznaniu za 

pomnik przyrody, które zostało opublikowane w Dz. Urz. Wojewódzkiej Rady Narodowej w 

Poznaniu z dnia 31 marca 1959 r. Nr 3 poz. 17.  

Nazwa „Fryderyk” pochodzi od imienia znanego na całym świecie polskiego kompozytora i 

pianisty, obecnie patrona parku, Fryderyka Chopina.  

Fryderyk Chopin jest uważany za jednego z najwybitniejszych kompozytorów 

romantycznych, a także za jednego z najważniejszych polskich kompozytorów w historii. 

Był jednym z najsłynniejszych pianistów swoich czasów, często nazywany poetą 

fortepianu. Elementem charakterystycznym dla utworów Chopina jest pogłębiona 

ekspresja oraz czerpanie z wzorców stylistycznych polskiej muzyki ludowej. 

Nadanie istniejącemu pomnikowi przyrody powyższej nazwy, i rozpoczęcie tym samym 

serii nazw dla innych drzew planowanych do ustanowienia pomnikami przyrody, 

pochodzących od imion znanych polskich kompozytorów daje namiastkę pamięci o tych, 

którzy spełniali ważną rolę w kulturze polskiej i europejskiej.  

Projekt niniejszej uchwały został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska w Poznaniu postanowieniem znak WST.623.65.2018.AM.1 z dnia 07.11.2018 

r. 

Wobec powyższego przyjęcie projektu niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Wiesław Steinke 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzyka_romantyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_muzyka_ludowa
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