Uchwała Nr XXVIII/201/2001
Rady Gminy Luzino
z dnia 28 czerwca 2001r

w sprawie uznania za pomniki przyrody niektórych drzew w gminie Luzino

Na podstawie art. 34 ust l, art. 31 a ustawy z dnia 16.X. 1991 o ochronie przyrody (Dz. U.
nr 114, poz. 492 z późniejszymi zmianami ) w związku z art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 1996r Nr 13, poz.74 z późniejszymi zmianami)
oraz art. 4 ust. l, art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i
niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718)

Rada Gminy Luzino uchwala, co następuje :

§1
l

Uznaje się za pomniki przyrody:
a) buk „Kamienny Buk"

o obwodzie 383 cm, rosnący w miejscowości Kębłowo, gmina

Luzino na gruntach będących własnością Skarbu Państwa, w Zarządzie Nadleśnictwa
Strzebielino z siedzibą w Luzinie, Leśnictwo Góra Pomorska,w oddziale 45,wydz h,(dz.nr 45/l
LP)

b) klon o obwodzie 364 cm, rosnący w miejscowości Kębłowo, gmina Luzino na gruntach
będących własnością Skarbu Państwa ,w Zarządzie Nadleśnictwa Strzebielino z siedzibą
w Luzinie, Leśnictwo Luzino, w oddziale 52 wydz.. b (dz .nr. 52/l LP)

c) dąb o obwodzie 405 cm, „RozłoŜysty" rosnący w miejscowości Kębłowo, gmina Luzino
na gruntach będących własnością Skarbu Państwa w Zarządzie Nadleśnictwa Strzebielino z
siedzibą w Luzinie, w Leśnictwie Luzino, w oddziale 52 wydz. d (dz. nr 52/1 LP)

d) Aleja Lipowa w miejscowości Luzino - składająca się z 35 szt drzew lip rosnących wzdłuŜ
drogi prowadzącej do leśniczówki w Luzinie, gmina Luzino na graniach bedącychi własnością
Skarbu Państwa zarządzie Nadleśnictwa

Strzebielino z siedzibą w Luzinie, w Leśnictwie

Luzino, w oddziale 55 B. wydz. a (dz. nr 55B/13 LP)
e) dąb o obwodzie 283 cm, rosnący w miejscowości Barłomino, gmina Luzino na gruntach
będących własnością Skarbu Państwa w Zarządzie Nadleśnictwa Strzebielino z siedzibą w

Luzinie, w Leśnictwie SmaŜyno, w Oddziale 156,wydz. a (dz. 156 LP)

Obwody drzew pomnikowych wymienionych w punkcie l od" a do e" zostały zmierzone na wysokości
130 cm od ziemi.

§2
Drzewa wymienione w § l pkt l podlegają szczególnej ochronie prawnej polegającej na zakazie:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu,
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem obiektów
związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym,
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
4) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości,
5) zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego,
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeŜeli słuŜą innym celom niŜ ochrona przyrody i
zrównowaŜone wykorzystanie uŜytków rolnych i leśnych oraz gospodarki rybackiej,
7) likwidowania małych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno- błotnych,
8) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawoŜenia własnych gruntów rolnych,
9) lokalizacji budownictwa letniskowego poza miejscami wyznaczonymi w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego,
10) budowy budynków, budowli, obiektów małej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych
mogących mieć negatywny wpływ na obiekt chroniony bądź spowodować degradację krajobrazu.

§3
1. Nieprzestrzeganie postanowień uchwały podlega odpowiedzialności karnej określonej w przepisach
ustawy o ochronie przyrody, przywołanej na wstępie.
2. Drzewa wymienione w § l pkt l nie zostały ustalone jako pomniki przyrody przez Wojewodę.

§4
Uchyla się w całości uchwałę nrXXVll/195/2001r Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2001 r. w
sprawie uznania za pomniki przyrody niektórych drzew w gminie Luzino

§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Teofil Sirocki

