
 

 

UCHWAŁA NR LI/1191/2017 

RADY MIASTA RZESZOWA 

z dnia 21 listopada 2017 r. 

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art.18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 44 ust. 1, ust. 2, art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) w uzgodnieniu z Regionalnym 

Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

Rada Miasta Rzeszowa 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo z gatunku Dąb szypułkowy ( Quercus robur)  

o obwodzie pnia 392 cm i wysokości 23 m, rosnące na terenie nieruchomości nr 2169 w obrębie 207 położonej 

przy ul. Podpromie. 

2. Współrzędne geograficzne umiejscowienia pomnika przyrody są następujące: 50º03`10.49``N; 

22º00`20.75``E. 

3. Położenie pomnika przyrody określa załącznik do niniejszej uchwały. 

4. Pomnikowi przyrody, o którym mowa w ust. 1, nadaje się nazwę „Dąb Jan”. 

§ 2. Ustanowienie niniejszego drzewa pomnikiem przyrody ma na celu ochronę tworów przyrody 

ożywionej, charakteryzujących się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, a także 

szczególnymi cechami osobniczymi, takimi jak rozmiar. 

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

możliwość: 

1) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających koronę; 

2) zabezpieczania ubytków i ran powierzchniowych pnia. 

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

zakazy: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu; 

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

z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub 

naprawą urządzeń wodnych; 

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 

4) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 
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5) umieszczania tablic reklamowych. 

§ 5. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje Prezydent Miasta Rzeszowa. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Rzeszowa 

 

 

Andrzej Dec 
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Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 21 listopada 2017 r. 
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UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2134 ze zmianami) formami ochrony przyrody są między innymi pomniki przyrody. 

W myśl art. 40 ww. ustawy, pomnikami przyrody definiuje się „pojedyncze twory przyrody żywej 

i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, 

historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je 

wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, 

źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.” 

 

Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia 392 cm i wysokości około 23 m rośnie 

na dz. nr 2169 w obr. 207 położonej przy ul. Podpromie w Rzeszowie. Drzewo na wysokości 4m 

rozwidla się na 3 pnie (północny, wschodni i południowy). Pień od strony północnej posiada 

zabliźnione rany po odciętych konarach na 5m, 6m i 8m. Pień od strony wschodniej rozwidla się na 

6m na dodatkowe 4 pnie oraz posiada zabliźnione rany po odciętych konarach na 5m i 8m. Pień od 

strony południowej rozwidla się na 6m na 2 pnie oraz posiada zabliźnione rany po odciętych 

konarach na 4m, 6m, 8m i 10m. Drzewo rośnie w odległości 7m od budynku (położonego na 

sąsiedniej działce), a korona zalega nad jego dachem do 4,5m. Korona drzewa od południa znajduje 

się w odległości 4m od linii telefonicznej i energetycznej. Dodatkowo drzewo rośnie w odległości 

1m od ogrodzenia od strony wschodniej; 2,4m i 5,7m od studzienek kanalizacyjnych oraz 9m od 

ciepłociągu. Drzewo jest w dobrym stanie zdrowotnym (brak objawów chorobotwórczych w 

postaci ran, statyka pnia jest zachowana, a korona jest symetryczna). Ponadto drzewo nie jest 

zaatakowane szkodnikiem, czy też porażone patogenem. Drzewo odznacza się indywidualnymi 

cechami takimi jak obwód, pokrój i wysokość, które wyróżniają go z pośród pozostałych drzew 

rosnących na tym terenie i w jego sąsiedztwie. 

 

W dniu 12 lipca 2017r. zwrócono się z pismem do właściciela nieruchomości  

o wyrażenie zgody lub sprzeciwu na ustanowienie przedmiotowego drzewa pomnikiem przyrody.  

Pismem z dnia 24 lipca 2017r. (data wpływu do Wydziału Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa w dniu 8 sierpnia 2017r.) właściciel nieruchomości wyraził 

zgodę na ustanowienie pomnikiem przyrody przedmiotowego drzewa. Drzewo otrzymało imię 

,,Dąb Jan’’ na prośbę właściciela nieruchomości. 
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