Zarządzenie nr 11/89
Wojewody Gdańskiego
z dnia 29 marca 1989r.
w sprawie uznania za pomniki przyrody niektórych drzew i głazów w województwie
gdańskim
Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 w związku z art. 18 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 1949r. nr 25, poz. 180 i z 1987r. nr 33, poz. 180) oraz § 1 pkt 4 lit. a
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984r. w sprawie określenia upoważnień
dla terenowych organów administracji państwowej o właściwości ogólnej do stanowienia
przepisów prawa miejscowego (Dz. U. z 1984r. nr 25, poz. 126 i 1987r. nr 2, poz. 10)
zarządza się co następuje:
§1
Uznaje się za pomniki przyrody w województwie gdańskim:
1.

drzewa wymienione w załączniku nr 1 oraz

2.

głazy narzutowe wymienione w załączniku nr 2

-do zarządzenia.
§2
W odniesieniu do drzew uznanych za pomniki przyrody, wymienionych w załączniku nr 1 do
zarządzenia, zabrania się:
1.

wycinania, niszczenia i uszkadzania tych drzew;

2.

zrywania z nich kory, pączków, kwiatów, owoców i liści;

3. rycia napisów lub znaków na drzewach uznanych za pomniki przyrody, umieszczania na
nich tablic, napisów albo innych znaków nie związanych z ochroną z ochroną drzewa
uznanego za pomnik oraz wchodzenia na te drzewa;
4. wznoszenia jakichkolwiek budynków, budowli i urządzeń w odległości (promieniu) do
15 m włącznie od tych drzew;
5. w ich pobliżu zabrania się także usuwania i niszczenia pokrywy glebowej, rozniecania
ognia oraz zanieczyszczania i zaśmiecania terenu. ?)
§3
W odniesieniu do głazów uznanych za pomniki przyrody, wymienionych w załączniku nr 2
da zarządzenia nr 2 do zarządzenia zabrania się:

1. rozbijania, rozsadzania i niszczenia tych głazów jakimkolwiek sposobem oraz
uszkadzania ich;
2. przemieszczania, przesuwania, podkopywania i zakopywania głazów uznanych za
pomniki przyrody;
3. usuwania z nich mchu, porostów lub innych roślin, rycia na tych głazach napisów albo
znaków, umieszczania tablic, napisów lub innych znaków nie związanych z ochroną głazu
uznanego za pomnik;
4. wchodzenia na głazy uznane za pomniki przyrody i dokonywania względem nich
czynności nie związanych z ochroną głazu uznanego za pomnik;
5. wznoszenia jakichkolwiek budynków, budowli lub urządzeń w odległości (promieniu) do
15 m włącznie od tych głazów;
6. na nich i w ich pobliżu zabrania się także rozniecania ognia oraz zanieczyszczania i
zaśmiecania terenu. *)
§4
Właściwe organy terenowe administracji państwowej stopnia podstawowego spowodują
odpowiednie oznakowanie pomników przyrody określonych w § 1, w terminie 1 miesiąca od
dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, oraz będą sprawować nadzór nad
przestrzeganiem zakazów zawartych w § 2 i 3 zarządzenia.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty ogłoszenia zarządzenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Gdańskiego
Wojewoda
J.Jędykiewicz
*) Naruszenie zakazów wymienionych w § 2 i 3 powyższego zarządzenia jest wykroczeniem
przewidzianym w art. 28 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
1949r. nr 25, poz. 180 i z 1987r. nr 33, poz. 180) podlegającym karze określonej w tym
przepisie, którą wymierzają kolegia do spraw wykroczeń.

