
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/198/21 

RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU 

z dnia 15 marca 2021 r. 

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm. wynikającymi z Dz. U. z 2020 r., poz. 1378), art. 44 ust. 1 i 2 oraz art. 45 

ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 55 ze zm. wynikającymi 

z Dz. U. z 2020 r., poz. 471, poz. 1378) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska  

we Wrocławiu, Rada Miejska w Dusznikach-Zdroju uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo z gatunku Jesion wyniosły (Fraxinusexcelsior L.), 

o obwodzie pnia 445 cm (na wysokości 130 cm) i wysokości 19 m, rosnące na działce ew. nr 444/7, AM-8, 

Obręb Centrum w Dusznikach-Zdroju – współrzędne geograficzne 50°24'10.2"N 16°23'17.1"E 

2. Mapę przedstawiającą położenie pomnika przyrody, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik nr 1  

do uchwały. 

§ 2. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój. 

§ 3. Szczególnym celem ochrony pomnika przyrody, o którym mowa w § 1 ust. 1 jest zachowanie wartości 

przyrodniczych. 

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

1. Niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru. 

2. Wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych 

z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymaniem, 

remontem lub naprawa urządzeń wodnych. 

3. Uszkadzania i zanieczyszczania gleby. 

4. Dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej 

gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej. 

5. Wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych. 

6. Zmiany sposobu użytkowania ziemi. 

7. Umieszczania tablic reklamowych. 

§ 5. W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w § 1 ust. 1, w ramach czynnej ochrony ustala się: 

1. Obowiązek stałego monitorowania i utrzymania stanu właściwego, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych 

i zabezpieczających oraz realizacji celów ochrony. 

2. Obowiązek stałego monitorowania oznakowania i uzupełnianie jego braków. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 marca 2021 r.

Poz. 1439



§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Duszniki-Zdrój. 

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

Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju: 

Aleksandra Hausner-Rosik 
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Załącznik do uchwały nr XXXII/198/21 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 15 marca 2021 r. 
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