
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/271/17 

RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE 

z dnia 14 lipca 2017 r. 

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446, 1579, 1948 oraz z 2017r. poz. 730 i 935) oraz art. 44 ust. 1 i 2 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U z 2016, poz. 2134, 2249, 2260 oraz z 2017r. 

poz. 132 i 1074) Rada Miejska w Sobótce, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo z gatunku dąb bezszypułkowy (Quercus petraea) 

o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym 620 cm, rosnące w miejscowości Sobótka  

na działce nr 2 AM 5, obręb Górka, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w rejestrze gruntów 

jako rów. 

2. Drzewo opisane w ust. 1 podlega ochronie w celu zachowania szczególnej wartości przyrodniczej 

i krajobrazowej. 

3. Mapę przedstawiającą jego usytuowanie określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

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

a) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu; 

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

z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymaniem, 

remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 

c) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 

d) umieszczania tablic reklamowych. 

§ 3. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka. 

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

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sobótce: 

A. Rakowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 lipca 2017 r.

Poz. 3360



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/271/17 

Rady Miejskiej w Sobótce 

z dnia 14 lipca 2017 r. 

 

 

Rys. 1.  Mapka - lokalizacja pomnika przyrody – dąb bezszypułkowy 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 3360
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