
UCHWAŁA NR 845 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 30 listopada 2022 roku  

w sprawie ustanowienia pomnikami przyrody dwóch dębów 

szypułkowych oraz nadania im nazw „Henryk” i „Karol”. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 44 ust. 1 i 2, ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.) - 

Rada Miasta Konina uchwala co następuje: 

§ 1. 

1. Ustanawia się pomnikami przyrody drzewa: dwa dęby szypułkowe rosnące na 

terenie parku im. F. Chopina w Koninie przy ul. T. Kościuszki, na działce  

o numerze ewidencyjnym 71 obręb Przydziałki w Koninie, stanowiącej własność 

Miasta Konina, których wykaz wraz z położeniem stanowi załącznik do uchwały.  

2. Celem ustanowienia pomników przyrody jest ochrona drzew o okazałych 

rozmiarach, przedstawiających wysokie walory przyrodnicze i kulturowe. 

3. Nadaje się nazwę pomnikom przyrody: drzewo nr 1 „Henryk”, drzewo nr 2 „Karol”. 

§ 2. 

W stosunku do pomników przyrody, o których mowa w § 1 ust. 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. 

§ 3. 

W stosunku do pomników przyrody, o których mowa w § 1 ust. 1, wprowadza się 

następujące zakazy: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu, 

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,  

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) zmiany sposobu użytkowania terenu, 

6) umieszczania tablic reklamowych. 



§ 4. 

Sprawującym nadzór nad pomnikami przyrody, o których mowa w § 1 ust. 1, jest 

Prezydent Miasta Konina. 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 6. 

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

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 



Załącznik 

do Uchwały Nr 845 

Rady Miasta Konina 

z dnia 30 listopada 2022 roku 

 

Lp. Nazwa gatunku 

w języku polskim  

i łacińskim 

Nazwa pomnika 

przyrody 

Obwód pnia 

mierzony na 

wysokości 130 cm 

[cm] 

Wysokość 

[m] 

Położenie 

układ 

współrzędnych 

PL-2000/6 

1. 
Dąb szypułkowy 

Quercus robur 
„Henryk” 325 28 X:5786266,08 

Y:6516680,27 

2. 
Dąb szypułkowy 

Quercus robur 
„Karol” 430 28 

X:5786429,77 

Y:6516814,75 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 

Pomnik przyrody 

„Karol” 

Pomnik przyrody 

„Henryk” 



UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR 845  

RADY MIASTA KONINA 

 z dnia 30 listopada 2022 roku  

w sprawie ustanowienia pomnikami przyrody dwóch dębów szypułkowych oraz 

nadania im nazw „Henryk” i „Karol”. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) jednym z zadań własnych gminy jest zaspokajanie 

zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ochrony środowiska i przyrody. 

W obowiązującym w Polsce prawie ochrona przyrody regulowana jest przepisami 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze 

zm.). W jej rozumieniu ochrona przyrody polega na zachowaniu, zrównoważonym 

użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody. Ww. ustawa 

wprowadza formy ochrony przyrody, z których jedną są pomniki przyrody. W myśl 

art. 40 ww. ustawy o ochronie przyrody, pomnikami przyrody definiuje się 

„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.” Ustanowienie 

pomnika przyrody następuje w drodze uchwały rady gminy. 

Mając na uwadze powyższe przepisy proponuje się ustanowienie pomnikami przyrody 

dwóch dębów szypułkowych rosnących na terenie parku im. F. Chopina przy 

ul. T. Kościuszki, na działce o nr ewidencyjnym 71 obręb Przydziałki w Koninie. Objęcie 

ochroną prawną dębów szypułkowych ma na celu zachowanie szczególnie cennych 

elementów przyrody. Drzewa te spełniają kryteria uznania ich za pomniki przyrody, 

określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 roku w 

sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki 

przyrody (Dz. U. z 2017 r. poz. 2300).  

Ponieważ drzewa rosną w parku im. F. Chopina, gdzie wszystkie dotychczasowe 

pomniki przyrody noszą imiona znanych kompozytorów proponuje się nadać im 

nazwy „Henryk” od imienia Henryka Wieniawskiego i „Karol” od imienia Karola 

Szymanowskiego. 

Dąb szypułkowy „Henryk” to drzewo o rozłożystej koronie z wyraźnym przewodnikiem 

głównym. Szczególną cechą dębu szypułkowego jest okazały, mierzony na wysokości 

130 cm, obwód pnia wynoszący 325 cm.  

Dąb szypułkowy „Karol” to drzewo o rozłożystej koronie, z dwoma przewodnikami 

zrośniętymi w strefie odziomkowej do wysokości 140 cm. Szczególną cechą dębu 



szypułkowego jest okazały, mierzony na wysokości 130 cm, obwód pnia wynoszący 

430 cm.  

Dęby szypułkowe są wyjątkowymi okazami wśród drzew występujących na terenie 

miasta Konina. Ustanowienie proponowanych dębów pomnikami 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 

tych drzew ochroną prawną i otoczenie ich szczególną opieką pozwoli na ich 

zachowanie dla przyszłych pokoleń.  

Wprowadzone w uchwale zakazy pozwolą na zabezpieczenie przed niszczeniem 

cennych walorów przyrodniczych drzew. 

Projekt niniejszej uchwały został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska w Poznaniu postanowieniem z dnia 09.11.2022 roku (znak: 

WST.623.74.2022.AM.1). 

Wobec powyższego przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 
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