
UCHWAŁA NR XXIII/127/2020
RADY GMINY PIONKI

z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U.2020 r. poz.713) oraz art. 44 ust. 1, 2 i art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz.U.2020r. poz. 55 ze zm.), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie, 
Rada Gminy Pionki uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur L.), rosnące na 
terenie nieruchomości oznaczonej nr działki ewidencyjnej 141, obręb 0014 Stoki, gmina Pionki. 

2.  Wymiary i położenie geograficzne i administracyjne pomnika przyrody, o którym mowa w ust. 1 określa 
Załącznik nr 1 do Uchwały. 

3.  Mapę przedstawiającą położenie pomnika przyrody, o którym mowa w ust. 1 określa Załącznik nr 2 do 
Uchwały.

§ 2. Ustanowienie niniejszego drzewa pomnikiem przyrody ma na celu ochronę tworów przyrody ożywionej, 
charakteryzujących się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi, a także indywidualnymi cechami osobniczymi, 
takimi jak rozmiar i wiek. 

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

1) wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających koronę; 

2) zabezpieczanie ubytków i ran powierzchniowych pnia; 

3) monitorowanie oznakowania i uzupełnianie jego braków.

§ 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, z wyjątkiem prac związanych 
z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, 
remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 

4) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 

5) umieszczania tablic reklamowych.

§ 5. Nadzór nad pomnikiem przyrody, o którym mowa w § 1, sprawuje Wójt Gminy Pionki. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pionki. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Gonciarz
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Załącznik nr 1 

do Uchwały nr XXIII/127/2020 

Rady Gminy Pionki 

z dnia 28 września 2020 r.  

 

Karta ewidencyjna obiektu  

o cechach pomnika przyrody ożywionej 

 

Opis obiektu 

Przedmiot ochrony Pojedyncze drzewo 

Gatunek/Nazwa Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) 

Obwód  352 cm 

Wysokość 26 m 

Rozpiętość korony 18 m 

Wiek  207 lat 

Charakterystyka pokroju i zdrowotność strzały Pokrój regularny,  1° zdrowotności. W dolnej 

części korony pojedyncze usychające konary 

Stan zdrowotny, wymagane zabiegi ochronne Nie zachodzi konieczność prowadzenia 

zabiegów konserwatorskich. 

Cel ochrony Ochrona wartości przyrodniczej i krajobrazowej 

oraz ze względu na wiek i rozmiary 

Położenie obiektu 

Województwo mazowieckie 

Powiat radomski 

Gmina Pionki 142508_2 

Nr działki ewidencyjnej Działka nr 141 obręb 0014 Stoki 

142508_2.0014.141 

Właściciel Skarb Państwa 

Zarządca Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 

Państwowe Nadleśnictwo  Radom 

Współrzędne geograficzne N: 51°29’33.78”    E: 21°17’00.90” 

Współrzędne w układzie PL2000 X: 5706500.63      Y:7519693.78 

Oddział leśny Nadleśnictwo: Radom, Obręb leśny: Jedlnia, 

Leśnictwo: Zadobrze, Oddział 33o 

Dostępność Dostępny, dojazd leśną drogą gruntową 1,2 km 

od m. Jastrzębia do m. Kieszek 

 Charakterystyka otoczenia 

 

Obiekt położony jest na terenie leśnym, w Kozienickim Parku Krajobrazowym im. Profesora 

Ryszarda Zaręby oraz w obszarze Natura 2000 PLB140013 Ostoja Kozienicka i PLH 140035 Puszcza 

Kozienicka. Otoczenie stanowi drzewostan sosnowy II klasy wieku. 

Informacje dodatkowe 

Na pniu drzewa umieszczona jest kapliczka w formie metalowego krzyża, nad nią kolejna, drewniana. 
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Załącznik Nr 2 

do Uchwały  

Nr XXIII/127/2020 

Rady Gminy Pionki 

z dnia  

28 września 2020 r. 
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