
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/249/2022 

RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE 

z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 

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 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm. ) oraz art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz. U. z 2021 r. poz.1098 ze zm.) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska  

we Wrocławiu Rada Miejska w Bardzie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się pomnik przyrody „Helena” Daglezja zielona (Pseudotsuga menziesii) o obwodzie pnia 

355 cm, rosnący na działce nr 760, obręb Bardo, gmina Bardo. Współrzędne geograficzne N: 50° 29' 30.8" E: 

16° 44' 17.0". 

§ 2. Ustanawia się pomnik przyrody „Antoni” Świerk pospolity (Picea abies) o obwodzie pnia 405 cm, 

rosnący na działce nr 663, obręb Opolnica, gmina Bardo. Współrzędne geograficzne N: 50° 29' 12.0" E: 16° 44' 

28.1". 

§ 3. Mapa przedstawiająca położenie pomników przyrody, o których mowa w § 1 i § 2 stanowi załącznik  

do niniejszej uchwały. 

§ 4. Pomniki przyrody o których mowa w § 1 i § 2, podlegają ochronie w celu zachowania szczególnej 

wartości przyrodniczej, krajobrazowej i dydaktycznej. 

§ 5. W stosunku do ww. pomników przyrody, o którym mowa w § 1 i § 2, w ramach ochrony czynnej, ustala 

się możliwość wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających korony i pnia a także zabiegów 

mających na celu poprawienie warunków siedliskowych drzewa. 

§ 6. W stosunku do pomników przyrody, o których mowa w § 1 i § 2, 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 lub rybackiej; 

5) umieszczania tablic reklamowych. 

§ 7. Nadzór nad pomnikami przyrody sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Bardo. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo. 
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§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bardzie: 

Barbara Srzelec
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Załącznik do uchwały nr XXXII/249/2022 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 30 marca 2022 r. 
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