
UCHWALA NR XXVI/368/20 
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie pomnikow przyrody znajduj^cych si^ na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz.U. 
z 2020 roku poz. 713) oraz art. 44 ust, 1, 2, 3a i art. 45 ust.l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz.U. z 2020 roku poz. 55), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Lodzi, uchwala 
si?, co nast?puje:

§1.1, Pomnikami przyrody na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego s^ nast?puj^ce drzewa:
1) buk pospolity (Fagus sylvatica);
2) jesion wyniosly (Fraxinus excelsior);
3) jesion wyniosly (Fraxinus excelsior);
4) d^b blotny (Quercus palustris);
5) klon srebrzysty (Acer saccharinum);

6) orzech czamy (Juglans nigra);
7) klon srebrzysty (Acer saccharinum);
8) grusza pospolita (Pyrus communis);
9) milorzcjb dwuklapowy (Ginkgo biloha).

2. Szczegolowe informacje dotyczqce obwodow pni, wysokosci, lokalizacji na terenie miasta oraz aktu 
ustanawiajgcego wraz z publikatorem pomnikow przyrody, o ktorych mowa w ust. 1 okresla zal^cznik do niniejszej 
uchwaly.

§ 2. Szczegolnym celem ochrony drzew, o ktorych mowa w §1 ust.l jest zachowanie wartosci przyrodniczych 
i krajobrazowych.

§3. Nadzor nad pomnikami przyrody, o ktorych mowa w§l ust.l sprawuje Prezydent Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego.

§ 4. W stosunku do pomnikow przyrody, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 wprowadza si? nast?puj^ce zakazy:

■ niszczenia, uszkadzania lub przeksztalcania pomnika przyrody,

"wykonywania prac ziemnych trwale znieksztalcaj^cych rzezb? terenu,

•dokonywania zmian stosunkow wodnych, jezeli zmiany te nie sluz^ ochronie przyrody,

" uszkadzania i zanieczyszczania gleby,

" wylewania gnojowicy,

"zmiany sposobu uzytkowania ziemi,

■ umieszczania tablic reklamowych.
§ 5. W ramach ochrony czynnej, w stosunku do pomnikow przyrody, o ktorych mowa w §1 ust.l ustala si?:

"wykonywanie dzialah majgcych na celu utrzymanie wtasciwego stanu pomnikow przyrody i realizacji celow 
ochrony,

-mozliwosc dokonywania zabiegow piel?gnacyjno-zabezpieczaj4cych, zgodnie zzasadami chirurgii drzew, 
maj^cych na celu utrzymanie ich we wlasciwej kondycji,

"obowi^zek prowadzenia prac zwifjzanych z piel?gnacj?} pomnikow przyrody przez osoby posiadaj^ce 
odpowiednie kwalifikacje, po uzgodnieniu zakresu prac z organem nadzoruj^cym pomnik przyrody.
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§ 6. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektorych ustaw w zwi^zku ze 
zmianami w organizacji i podziale zadan administracji publicznej w wojewodztwie (Dz.U. z 2009 roku nr 
92 poz. 753; zmiany: Dz.U. z 2009 roku nr 99 poz. 826, Dz.U. z 2011 roku nr 291 poz. 1707, Dz.U. z 2016 roku nr 
2260) z dniem wejscia w zycie niniejszej uchwaly traci moc:

- Zarz^dzenie nr 45/87 Wojewody Piotrkowskiego z dnia 15 grudnia 1987 roku w sprawie uznania za pomniki 
przyrody - §1 pkt51, w cz^sci dotycz^cej 2 sztuk jesionow wynioslych oraz 2 sztuk klonow srebrzystych 
(Dziennik Urz^dowy Wojewodztwa Piotrkowskiego z dnia 30 grudnia 1987 roku nr 17 poz. 177),

" Rozporz^dzenie nr 4/96 Wojewody Piotrkowskiego z dnia 4 listopada 1996 roku w sprawie uznania za pomniki 
przyrody- §1 pkt 33, w cz?sci dotycz^cej milorz^bu dwuklapowego (Dziennik Urz^dowy Wojewodztwa 
Piotrkowskiego z dnia 8 listopada 1996 roku, nr 21, poz. 75),

-Uchwala nr XIII/198/03 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie 
uznania drzew za pomniki przyrody - §1 pkt 2, 5, 6 i 7 (Dziennik Urz^dowy Wojewodztwa Lodzkiego z dnia 
16 stycznia 2004 roku nr 10 poz. 131).
§ 7. Wykonanie uchwaly powierza si? Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§ 8. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa 

Lodzkiego.

Rady MiastaPrzewodnicz^c;

fzyriskiMarian Bla!
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Zal^cznik do uchwaly Nr XXVI/368/20 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

WYKAZ POMNIKOW PRZYRODY ZNAJDUJ^CYCH SI^ NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA
TRYBUNALSKIEGO

Akt ustanawiajifcy/ publikatorPolozenie 
geograficzne 
(szerokosc i 
dlugosc 
geograficzna)

Lp Nazwa
gatunkowa

Obw.
pnia
(cm)

Wys. Polozenie
(m)

Uchwala nr XIII/198/03 Rady 
Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 
z dnia 26 listopada 2003 roku w 
sprawie uznania drzew za pomniki 
przyrody -§Ipkt 7 
(Dziennik Urz^dowy Wojewodztwa 
Lodzkiego z dnia 16 stycznia 2004 
roku nr 10 poz. 131)

Park Belzacki 
ul. Belzacka 176

X-51.404677 
Y-19.648043

1 Buk pospolity
(Fagiis
sy/valica)

404 24,5

dz.nr 192/4 obr$b 29

Zarz^dzenie nr 45/87 Wojewody
Piotrkowskiego z dnia 15 grudnia 
1987 roku w sprawie uznania za 
pomniki przyrody - §lpkt 51 
(Dziennik Urz?dowy Wojewodztwa 
Piotrkowskiego
z dnia 30 grudnia 1987 roku nr 17 
poz. 177)

X-51.405026 
Y-19.649186

Park Belzacki 
ul. Belzacka 176

2 Jesion
wyniosty
(Fraxinus
excelsior)

333 31,4

dz.nr 192/4 obr?b 29

Zarzqdzenie nr 45/87 Wojewody
Piotrkowskiego z dnia 15 grudnia 
1987 roku w sprawie uznania za 
pomniki przyrody - §lpkt 51 
(Dziennik Urz^dowy Wojewodztwa 
Piotrkowskiego
z dnia 30 grudnia 1987 roku nr 17 
poz. 177)

Park Belzacki 
ul. Belzacka 176

X-51.405029 
Y-19.649297

32,43 Jesion
wyniosly
(Fraxinus
excelsior)

352

dz.nr 192/4 obr?b 29

Uchwala nr XIII/198/03 Rady
Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 
z dnia 26 listopada 2003 roku w 
sprawie uznania drzew za pomniki 
przyrody -§ 1 pkt 5
(Dziennik Urz?dowy Wojewodztwa 
Lodzkiego z dnia 16 stycznia 2004 
roku nr 10 poz. 131)

X-51.405156 
Y-19.649990

26,0 Park Belzacki 
ul. Belzacka 176

4 Dqb blotny
(Quercus
palustris)

309

dz. nr 192/4 obr$b 29

Zarzgdzenie nr 45/87 Wojewody
Piotrkowskiego z dnia 15 grudnia 
1987 roku w sprawie uznania za 
pomniki przyrody - §lpkt 51 
(Dziennik Urz?dowy Wojewodztwa 
Piotrkowskiego
z dnia 30 grudnia 1987 roku nr 17 
poz. 177)

X-51.405659 
Y-19.649410

26,8 Park Belzacki 
ul. Belzacka 176

5 Klon
srebrzysty
(Acer
saccharinum)

325

dz. nr 192/4 obr?b 29

Uchwala nr XIII/198/03 Rady
Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 
z dnia 26 listopada 2003 roku w 
sprawie uznania drzew za pomniki 
przyrody -§lpkt 6
(Dziennik Urzynlowy Wojewodztwa |

X-51.405691
Y-19.649262

Park Belzacki 
ul. Belzacka 176

242 25,46 Orzech czarny 
(Juglans nigra)

dz. nr 192/4 obr$b 29
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todzkiego z dnia 16 stycznia 2004 
roku nr 10 poz. 131)

7 Klon
srebrzysty
(Acer
saccharinum)

325 Zarzifdzenie nr 45/87 Wojewody 
Piotrkowskiego z dnia 15 grudnia 
1987 roku w sprawie uznania za 
pomniki przyrody - §lpkt 51 
(Dziennik Urz^dowy Wojewodztwa 
Piotrkowskiego
z dnia 30 grudnia 1987 roku nr 17 
poz. 177)

24,5 Park Belzacki 
ul. Belzacka 176

X-51.405715 
Y-l 9.649181

dz. nr 192/4 obr?b 29

Uchwata nr XIII/198/03 Rady 
Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 
z dnia 26 listopada 2003 roku w 
sprawie uznania drzew za pomniki 
przyrody -§lpkt 2 
(Dziennik Urz^dowy Wojewodztwa 
todzkiego z dnia 16 stycznia 2004 
roku nr 10 poz. 131)

8 Grusza
pospolita
(Pyrus
communis)

Ok. 100m od ul. 
Wierzejskiej, id^c 
sciezkq w wzdluz 
wschodniej granicy 
Zbiornika Bugaj w 
kierunku potudniowym

175 14,0 X-51.416523 
Y-l 9.734743

dz. nr 3/7 obr^b 18

Rozporzgdzenie nr 4/96 Wojewody
Piotrkowskiego
z dnia 4 listopada 1996 roku
w sprawie uznania za pomniki
przyrody- §lpkt 33
(Dziennik Urztjdowy Wojewodztwa
Piotrkowskiego
z dnia 8 listopada 1996 roku,
nr 21, poz.75)

Mitorz^b
dwuklapowy
(Ginkgo
biloba)

ul. D^browskiego 14 X-51.410415 
Y-19.687863

9 260 15,0

dz. nr 86 obr?b 22

PRZEW NICZACY
1IASTARAD

Marian Btaszczyhski
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