
 

 

UCHWAŁA NR XL/233/2017 

RADY GMINY BUKOWSKO 

z dnia 23 października 2017 r. 

w sprawie ustanowienia drzewa pomnikiem przyrody 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska w Rzeszowie 

Rada Gminy Bukowsko 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.  Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo z gatunku Wiąz górski (Ulmus glabra), o obwodzie 

pnia 370 cm mierzonego na wysokości 1,3 m o wysokości 31 m, rosnący na działce o nr ewid. 1/2, obręb 

Przybyszów, Gmina Bukowsko, stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo 

Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lesko, o współrzędnych geograficznych: N 49
ᵒ 
26' 30,1”, E 22

ᵒ 
3' 30,7” 

2. Drzewo opisane w ust. 1 podlega ochronie w celu zachowania szczególnej wartości przyrodniczej 

i krajobrazowej. 

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

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania drzewa, 

2) umieszczania tablic reklamowych, 

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby. 

2. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje Nadleśniczy Nadleśnictwa Lesko 

§ 3. W stosunku do pomnika przyrody, w ramach czynnej ochrony, ustala się możliwość dokonywania 

zabiegów pielęgnacyjno-zabezpieczających, zgodnych z ogólnie przyjętymi zasadami chirurgii drzew, 

mających na celu utrzymanie dobrej kondycji zdrowotnej Wiąza górskiego i przedłużenie jego żywotności 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowsko. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

 Przewodniczący  

Rady Gminy Bukowsko 

 

 

Jan Hołomek 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia czwartek, 16 listopada 2017 r.

Poz. 3782
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