
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/ 128 /12 

RADY GMINY ŻÓRAWINA 

z dnia 29 czerwca 2012 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. 

zm.) oraz art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 

poz. 1220, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody następu-

jące drzewo:  

1) Dąb szypułkowy (Quercus robur L.), o obwodzie 

pnia na wys. 1,3 m − 319 cm, wysokości 16 m, 

średnica korony 19 m, rosnący na dz. ew. Nr 107, 

obręb Mędłów, położenie: 55°52'954,36"E 37 

29'557,65"N, w pasie drogowym drogi gminnej  

ul. Dębowa;  

§ 2. Szczególnym celem ochrony pomnika przy-

rody, o którym mowa w § 1, jest zachowanie wartości 

przyrodniczych, krajobrazowych i naukowych.  

§ 3. W stosunku do pomnika przyrody, o którym 

mowa w § 1, wprowadza się następujące zakazy:  

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiek-

tu lub obszaru;  

2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;  

3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli 

zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjo-

nalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybac-

kiej;  

4) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia 

użytkowanych gruntów rolnych;  

5) zmiany sposobu użytkowania ziemi;  

6) umieszczania tablic reklamowych.  

§ 4. W stosunku do pomnika przyrody, o którym 

mowa w § 1, w ramach czynnej ochrony, ustala się 

możliwość:  

1) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zabez-

pieczających;  

2) dokonywania zabiegów ochronnych w celu przy-

wrócenia naturalnego stanu.  

§ 5. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje 

Wójt Gminy Żórawina.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Żórawina.  

§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu przez wy-

wieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 

w Żórawinie oraz sołectwach.  

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Maciej Koba 
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