
 

 

UCHWAŁA NR VI/44/2019 

RADY GMINY W STUBNIE 

z dnia 10 kwietnia 2019 r. 

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 

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

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 44 ust. 1 i 2 i art. 45  ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.), w uzgodnieniu 

z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 

Rada Gminy Stubno 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur), o obwodzie 

pnia mierzonego na wys. 130 cm wynoszącym: 540 cm, rosnące na działce nr 1033 w miejscowości Kalników, 

zwane dalej pomnikiem przyrody. 

2. Współrzędne geograficzne umiejscowienia pomnika przyrody są następujące: E: 23°0’3” N: 49°55’8”. 

3. Położenie pomnika przyrody określa załącznik do niniejszej uchwały. 

4. Pomnikowi przyrody nadaje się nazwę „Dąb Bazyli”. 

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

charakteryzującej się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, a także wyjątkowymi cechami 

osobniczymi, takimi jak obwód pnia. 

§ 3. W stosunku do pomnika przyrody ustanowionego w § 1 pomnika przyrody zakazuje się: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu; 

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

z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, 

utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby. 

§ 4. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje Proboszcz Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia NM Panny 

w Kalnikowie lub Wójt Gminy Stubno. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stubno. 
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§ 6.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy 

 

 

Tomasz Serafin 
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Załącznik do uchwały Nr VI/44/2019 

Rady Gminy w Stubnie 

z dnia 10 kwietnia 2019 r. 
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