
UCHWAŁA NR XXI/165/2020 
RADY GMINY ZŁOTA 

z dnia 30 grudnia 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. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 44 ust. 1 i 2 i 45 ust.1 pkt 1, 3 i 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo gatunku modrzew europejski (Larix decidua), 
o obwodzie pnia 269 cm mierzone na wysokości 130 cm od ziemi i wysokości 33 m, rosnące na nieruchomości 
położonej w Złotej  o numerze ewidencyjnym 1308  i współrzędnych geodezyjnych (1992) X 281225,78 ; Y 
609883,73. 

2. Nadaje się nazwę pomnikowi przyrody - „Modrzew  Marian". 

3. Mapa przedstawiająca położenie pomnika przyrody, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Pomnik przyrody, o którym mowa w § 1, podlega ochronie w celu zachowania szczególnej wartości 
przyrodniczej, krajobrazowej i naukowej. 

§ 3. W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w § 1, w ramach ochrony czynnej ustala się 
obowiązek monitoringu stanu zdrowotnego oraz wykonywania cięć pielęgnacyjnych, sanitarnych (usuwanie 
posuszu) oraz cięć awaryjnych. 

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

1) niszczenia, uszkadzania i przekształacania obiektu; 

2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 

3) umieszczania tablic reklamowych. 

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złota. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Złota 

 
 

Adam Wypych 
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Uzasadnienie

Do Urzędu Gminy w Złotej wpłynął wniosek Nadleśnictwa Pińczów o ustanowienie pomnikiem
przyrody modrzewia europejskiego rosnącego na jej działce o numerze ewidencyjnym 1308 w obrębie
Złota.

Wniosek ten zasługuje na uwagę, ponieważ przedmiotowe drzewo jest wyjątkowym okazem
wyróżniającym się wśród drzew występujących na tym terenie z uwagi na wyjątkowe walory estetyczne
i krajobrazowe.

Parametry modrzewia europejskiego (Larix decidua):wiek 85 lat, obwód pnia(pierśnica) 269 cm,
wysokość ok. 33 m i rozpietość korony 12 m.

Drzewo charakteryzuje się zdrowotnością bez zauważonych chorób na strzale drzewa lub w jego
koronie.Strzała smukła, korona lekko eliptyczna z dłuższymi gałęziami.

Drzewo zasługuje na ochronę. Objęcie przedmiotowego drzewa ochroną prawną i otoczenie go
szczególną opieką pozwoli na jego zachowanie dla przyszłych pokoleń.

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody(Dz. U. z 2020 r. poz. 55,
471 i 1378) ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały rady gminy. Uchwała określa
zakazy w stosunku do ustanowionego pomnika przyrody, wynikające z art. 45 ust. 1 ustawy ochronie
przyrody.

Zrezygnowano z zakazów określonych w art. 45 ust. 1 w pkt 2, 4-10 ustawy, gdyż nie mają one
zastosowania w przypadku obiektu objętego niniejsza uchwałą.

Projekt uchwały został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach.

Biorąc pod uwagę powyższe, podjecie przez Radę Gminy Złota uchwały w sprawie ustanowienia
pomnika przyrody jest uzasadnione.
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