
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/319/21 

RADY GMINY DŁUGOŁĘKA 

z dnia 21 stycznia 2021 r. 

w sprawie ustanowienia pomników 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 ze zm.) oraz art. 44 ust. 1, 2 i 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 55 ze zm.), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Rada Gminy 

Długołęka uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się pomnikami przyrody położone na terenie gminy Długołęka pojedyncze twory przyrody 

żywej.  

2. Nazwy (w tym nazwy własne), wymiary oraz położenie pomników przyrody określa załącznik nr 1  

do uchwały. 

3. Mapy przedstawiające lokalizacje pomników przyrody stanowią załączniki nr 2 - 5 do uchwały. 

4. Celem ochrony pomników przyrody, o których mowa w ust. 1 jest zachowanie w dobrej kondycji 

zdrowotnej drzew o nieprzeciętnym rozmiarze, wieku i pokroju, z uwagi na szczególną wartość przyrodniczą. 

§ 2. W stosunku do pomników przyrody wprowadza się następujące zakazy: 

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

gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej 

4) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 

5) umieszczania tablic reklamowych. 

§ 3. W ramach czynnej ochrony pomników przyrody ustala się: 

1) obowiązek stałego monitoringu stanu zdrowotnego pomnika; 

2) możliwość wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających koronę, w tym zakładanie wiązań 

elastycznych i sztywnych w koronie drzewa; 

3) możliwość zabezpieczania ubytków i ran powierzchniowych; 

4) obowiązek stałego monitoringu oznakowania pomników i w razie potrzeby uzupełniania jego braków. 

§ 4. Nadzór nad pomnikami przyrody sprawuje Wójt Gminy Długołęka. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długołęka. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 17 lutego 2021 r.

Poz. 834



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

Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy: 

Maria Szymerowska 
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr.................Rady Gminy Długołęka z dnia.................................................w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Lp. Typ i rodzaj Gatunek drzewa Nazwa własna Wymiary Lokalizacja

Średnica
korony

(m)

Obwód pnia
na wysokości

130 cm
(cm)

Położenie (nr ewidencyjny działki,
obręb, opis lokalizacji, numer
załącznika przedstawiającego
lokalizację pomnika przyrody)

Współrzędne
geograficzne

[X/Y]

1 Pojedynczy
(drzewo)

dąb szypułkowy
(Quercus robur)

"BUKOWIK" 25 478 Dz nr 125/5, obręb Bukowina, w
centralnej części parku, załącznik nr

2

X 5675431,83
Y 6440085,70

2 Pojedynczy
(drzewo)

cypryśnik błotny
(Taxodium
distichum)

"HENRYK
WĄSATY"

12 381 Dz nr 186/2, obręb Godzieszowa,
teren parku, załącznik nr 3

X 5678561,73
Y 6439353,47

3 Pojedynczy
(drzewo)

tulipanowiec
amerykański
(Liriodendron

tulipifera)

 "JAN" 8 350 Dz nr 186/2, obręb Godzieszowa,
teren parku, załącznik nr 3

X 5678678,28
Y 6439294,20

4 Pojedynczy
(drzewo)

 lipa szerokolistna
(Tilia platyphyllos)

„DOMASZCZYNKA” 12 332 Dz nr 247, obręb Domaszczyn, pas
drogowy, załącznik nr 4

X 5673012,88
Y 6441524,51

5 Pojedynczy 
(drzewo)

Dąb szypułkowy
(Quercus robur)

„WILK SZARY” 16 414 Dz nr 430/4, obręb Wilczyce, pas
drogowy, załącznik nr 5

X 5666096,52
Y 6440197,76

6 Pojedynczy 
(drzewo)

Dąb szypułkowy
(Quercus robur)

„WILK STEPOWY” 16 420 Dz nr 430/4, obręb Wilczyce, pas
drogowy, załącznik nr 5

X 5666062,26
Y 6440193,52

7 Pojedynczy 
(drzewo)

Dąb szypułkowy
(Quercus robur)

„WILK
SYBERYJSKI”

18 349 Dz nr 430/4, obręb Wilczyce, pas
drogowy, załącznik nr 5

X 5666040,96
Y 6440200,94
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Załącznik nr 2 do uchwały nr 
Rady Gminy Długołęka z dnia ................. 
w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Położenie pomników przyrody w miejscowości Bukowina

Pominik przyrody objęte uchwałą

Działki ewidencyjne

Objaśnienia

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/319/21
Rady Gminy Długołęka
z dnia 21 stycznia 2021 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 4 – Poz. 834



Załącznik nr 3 do uchwały nr 
Rady Gminy Długołęka z dnia ................. 
w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Położenie pomników przyrody w miejscowości Godzieszowa

Pominik przyrody objęte uchwałą

Działki ewidencyjne

Objaśnienia

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII/319/21
Rady Gminy Długołęka
z dnia 21 stycznia 2021 r.
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Załącznik nr 4 do uchwały nr 
Rady Gminy Długołęka z dnia ................. 
w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Położenie pomników przyrody w miejscowości Domaszczyn

Pominik przyrody objęte uchwałą

Działki ewidencyjne

Objaśnienia

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVII/319/21
Rady Gminy Długołęka
z dnia 21 stycznia 2021 r.
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Załącznik nr 5 do uchwały nr 
Rady Gminy Długołęka z dnia ................. 
w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Położenie pomników przyrody w miejscowości Wilczyce

Pominik przyrody objęte uchwałą

Działki ewidencyjne

Objaśnienia

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVII/319/21
Rady Gminy Długołęka
z dnia 21 stycznia 2021 r.
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