
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/268/2020 

RADY MIASTA OLEŚNICY 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 1, 2 i 3a  i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu, Rada Miasta Oleśnicy uchwala, co następuje: 

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

pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym 431 cm, rosnące przy ul Spacerowej, w miejscowości 

Oleśnica, na działce o numerze ewidencyjnym 3/5 AM-23, obręb Oleśnica. 

2. Pomnikowi przyrody nadaje się nazwę własną "Dąb Jegrów". 

3. Szczególnym celem ochrony pomnika przyrody jest zachowanie jego wartości przyrodniczej z uwagi  

na okazałe, rzadko spotykane rozmiary, wyróżniające go spośród innych tworów przyrody ożywionej na obszarze 

Gminy Miasto Oleśnica, a także zachowanie jego wartości historycznej, kulturowej i krajobrazowej. 

4. Mapa przedstawiająca usytuowanie pomnika przyrody, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik  

do niniejszej uchwały. 

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

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; 

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

gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

5) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 

6) umieszczania tablic reklamowych. 

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

obszar obejmujący zasięg rzutu korony drzewa powiększony o 2 m, zwany strefą ochrony drzewa, w którym 

obowiązują zakazy wymienione w § 2. 

§ 4. Nadzór nad pomnikiem przyrody, o którym mowa w § 1 ust. 1, sprawuje Burmistrz Miasta Oleśnicy. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnicy. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 stycznia 2021 r.

Poz. 270



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

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy: 

Aleksander Chrzanowski 
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Załącznik do Uchwały Nr XXIV/268/2020  

Rady Miasta Oleśnicy                                              

z dnia 30 grudnia 2020 r.  

 

 

Mapa wraz z lokalizacją pomnika przyrody 

 

 

 

      

 - drzewo gatunku dąb szypułkowy  (Quercus robur L.), N51o 12’815    E17o 22’991 
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