
 

 

UCHWAŁA NR XL/238/21 

RADY GMINY PIELGRZYMKA 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego „Świątek – odsłonięcie bazaltów” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 1, art. 44 ust. 1 i 2, art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

– Rada Gminy Pielgrzymka uchwala, co następuje: 

§ 1. Forma ochrony przyrody w postaci stanowiska dokumentacyjnego o nazwie „Świątek – odsłonięcie 

bazaltów” położona jest na terenie gminy Pielgrzymka, na działce o numerze ewidencyjnym 621/213 

w miejscowości Czaple, na terenie oddziału leśnego będącego w zarządzie Nadleśnictwa Lwówek Śląski. 

Położenie stanowiska dokumentacyjnego określają współrzędne geograficzne punktów załamania granic, które 

zostały wypisane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Stanowisko dokumentacyjne zajmuje łącznie 

powierzchnię 0,15 ha. Granice stanowiska dokumentacyjnego zostały oznaczone na mapie stanowiącej załącznik 

nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Celem ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego jest zachowanie sztucznych i naturalnych odsłonięć 

bazaltów z oddzielną słupową występujących w nieczynnym kamieniołomie i skałkach szczytowych. 

§ 3. W odniesieniu do stanowiska dokumentacyjnego wprowadza się następujące zakazy: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu stanowiska dokumentacyjnego; 

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych 

z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą 

urządzeń wodnych; 

3) uszkodzenia i zanieczyszczenia gleby; 

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej 

gospodarce rolnej, leśnej, wodnej; 

5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów 

wodno-błotnych; 

6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych; 

7) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 

8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków 

roślin i zwierząt, a także minerałów; 
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9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych, z wyjątkiem 

wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną i łowiecką; 

10) umieszczania tablic reklamowych. 

§ 4. Nadzór nad stanowiskiem dokumentacyjnym sprawuje Wójt Gminy Pielgrzymka. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pielgrzymka. 

§ 6. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady: 

Jarosław Pisarski 
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Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XL/238/21 

Rady Gminy Pielgrzymka 

z dnia 30 grudnia 2021 r.  

 

 

Współrzędne geograficzne punktów załamania granic stanowiska dokumentacyjnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr X Y Komentarz  

1.  364539,28 271578,19  

2.  364537,15 271578,72  

3.  364528,32 271581,81  

4.  364519,69 271581,03  

5.  364512,96 271581,03  

6.  364504,54 271579,35  

7.  364496,34 271573,91  

8.  364494,24 271568,53  

9.  364494,21 271557,47  

10.  364498,05 271549,78  

11.  364504,06 271545,45  

12.  364512,72 271544,49  

13.  364525,94 271547,85  

14.  364536,61 271549,92  

15.  364545,15 271559,52  

16.  364545,15 271569,12  

17.  364539,28 271578,19  
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Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XL/238/21 

Rady Gminy Pielgrzymka 

z dnia 30 grudnia 2021 r.  

 

 

Granice stanowiska dokumentacyjnego  
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