
 

 

UCHWAŁA NR LIII/326/14 

RADY GMINY KURZĘTNIK 

z dnia 9 października 2014 r. 

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - grupa trzech głazów narzutowych w Kurzętniku 

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

(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 1 i 2 oraz 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) Rada Gminy Kurzętnik uchwala, 

co następuje: 

§ 1. 1) Ustanawia się pomnikiem przyrody nieożywionej grupę trzech głazów narzutowych o nazwach: 

Adam, Kazimierz i Jan, usytuowanych w miejscowości Kurzętnik, działka nr 334/3 obręb Kurzętnik, 

stanowiącej własność Gminy Kurzętnik, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły 

w Kurzętniku . 

2) Rodzaj skał, wymiary i położenie pomnika przyrody współrzędne geograficzne, o którym mowa w ust. 1, 

określa załącznik nr 1 do uchwały. 

3) Mapę przedstawiająca położenie pomnika przyrody, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do 

uchwały. 

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

przyrodniczych, krajobrazowych i naukowych. 

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

1) wykonywanie działań w celu utrzymania stanu właściwego pomnika przyrody i realizacji celów ochrony; 

2) obowiązek stałego monitoringu stanu pomnika przyrody oraz wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych 

i zabezpieczających; 

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

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu; 

2) umieszczania tablic reklamowych. 

§ 5. Nadzór na pomnikiem przyrody sprawuje Dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły 

w Kurzętniku. 

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

Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Zbigniew Lewicki 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 listopada 2014 r.

Poz. 3772



Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr LIII/326/14 

Rady Gminy Kurzętnik 

z dnia 9 października 2014 r. 

 

Charakterystyka pomnika przyrody 

 

1) Grupa trzech głazów narzutowych o nazwach: Adam, Kazimierz i Jan wyróżniają się wielkością oraz 

składem mineralnym spośród innych znajdujących się w tej okolicy. 

A. Adam 

- Typ skały: gruboziarnisty granit 

- Skład mineralny: duże (do 4 cm) różowe skalenie potasowe; częste zbliźniaczone, duże (do 0,5 cm) 

biotyty; amfibole i pirokseny, szare kwarce do 0,5 cm średnicy. 

- Wymiary głazu: wysokość - 1,57 m; obwód - 7,40 m; waga ok. 11,5 t 

- Stan zachowania głazu: dobry 

B. Kazimierz 

- Typ skały: granit Granit Haga; obszar macierzysty Wyspy Alandzkie; średnioziarnisty granit 

z czerwonymi kryształami skaleni potasowych zawierającymi wyrostki jasnoszarych plagioklazów (tzn. 

pertyt). Duża ilość ciemnych, drobnych ziaren kwarcu tworzy charakterystyczne wianuszki wokół 

kryształów skaleni. Niewielka ilość minerałów ciemnych - biotytu, amfiboli i piroksenów. Na jednej 

z powierzchni są widoczne rysy ślizgowe powstałe podczas transportu w lądolodzie. 

- Wymiary głazu: wysokość - 1,52 m; obwód - 8,00 m; waga ok. 13,5 t 

- Stan zachowania głazu: dobry 

C. Jan 

- Typ skały: różnoziarnisty, grubo- i drobnoziarnisty granit z własnokształtnymi (automorficznymi) 

różowymi skaleniami o długości do 3 cm. Poza skaleniami występują jasnoszare, drobne, okrągłe 

minerały ciemne - głównie biotyt. 

- Wymiary głazu: wysokość - 1,42 m; obwód - 7,20 m; waga ok. 8 t 

- Stan zachowania głazu: dobry 

2) Współrzędne GPS: N 53° 24.023´; E° 19 34.937´. Głazy narzutowe pochodzą z miejscowości 

Krzemieniewa, gm. Kurzętnik. 
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Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr LIII/326/14 

Rady Gminy Kurzętnik 

z dnia 9 października 2014 r. 
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