
UCHWAŁA NR XLIX/224/10
RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 26 kwietnia 2010 r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) a także art. 44 ust. 1 i 3a oraz art 45 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. 
zm.), po uzgodnieniu z Mazowieckim Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Kampinos ustanawia pomnik przyrody dla obiektów zlokalizowanych na 
terenie zespołu dworsko – parkowego w Łazach (dz. nr ew. 44 obr 0015 Łazy): 

1) dębu szypułkowego o obw. 342 cm 
2) dębu szypułkowego o obw. 240 cm 
3) dębu szypułkowego o obw. 335 cm 

celem zachowania ich wysokiej wartości przyrodniczej, funkcjonalno – kompozycyjnej 
oraz kształtowania właściwych postaw człowieka wobec przyrody. 

§ 2. Nadzór nad wymienionymi w § 1 obiektami spoczywa na właścicielach zespołu 
dworsko – parkowego w Łazach (dz. nr ew. 44 obr 0015 Łazy). 

§ 3. Ustala się zasady ochrony czynnej dla obiektów wymienionych w § 1, polegające na 
możliwości dokonywania zabiegów pielęgnacyjno – zabezpieczających, zgodnych z ogólnie 
przyjętymi zasadami chirurgii drzew, celem utrzymania dobrej kondycji zdrowotnej drzew, 
przedłużenia ich żywotności, zachowania wartości przyrodniczych, ze względu na które 
obiekty te zostały objęte ochroną oraz utrzymania bezpieczeństwa. 

§ 4. Ustala się zakazy właściwe dla obiektów wymienionych w § 1, dotyczące wszelkiej 
działalności mogącej w sposób bezpośredni lub pośredni oddziaływać na stan przedmiotu 
ochrony, w tym w szczególności: 

1) niszczenia lub uszkadzania drzew 
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu 
3) zmiany sposobu użytkowania ziemi 
4) dokonywania zmian stosunków wodnych 
5) umieszczania tablic reklamowych. 

§ 5. Lokalizację obiektów wymienionych w § 1 zaznaczono na mapie stanowiącej 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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