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Projekt 
 
z dnia  9 kwietnia 2014 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU 

z dnia .................... 2014 r. 

w sprawie ustanowienia pomników przyrody. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2013r., poz. 627 i poz. 628) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie, Rada 
Miejska w Olecku uchwala co następuje:  

§ 1. Ustanawia się jako pomniki przyrody następujące obiekty:  

Lp.   Obiekt   Nazwa   Obwód 
(cm) 

 Wysokość 
(m) 

 Lokalizacja 

1.  
Dąb szypułkowy  
Quercus robur 

 „Kazimierz”  550   23   m. Olecko, ul. Jeziorna 3, posesja prywatna 

2.  
Dąb szypułkowy  
Quercus robur - 

2 szt.  
 „Zygmunta”  310, 346   23  

 m. Olecko, posesja Regionalnego Ośrodka Kultury, przy 
ul. Partyzantów 

3.  
Dąb szypułkowy  
Quercus robur 

 „Bolesław”  278   20   m. Olecko, Park Miejski przy Placu Wolności 

4.  
Dąb szypułkowy  
Quercus robur 

 „Stanisław”  493   23   m. Judziki, obok posesji nr 8 

5.  
Lipa drobnolistna  

Tilia cordata 
 „Lipa Baśka”  275   26   Nadleśnictwo Olecko, Leśnictwo Szczedranka, oddz. 20 b 

6.  
Sosna wejmutka  
Pinus strobus- 
grupa 5 drzew  

 
 „Sosny 
Elżbietki” 

 

197  
205  
250  
246  
183  

33  
33  
36  
34  
38  

 Nadleśnictwo Olecko, Leśnictwo Zajdy, oddz. 130 d, 
uroczysko Elżbietki, 500 m od szosy Olecko- Rosochackie 

7.  
Modrzew 
europejski  

Larix decidua 
 „Henryk”  271   40  

 Nadleśnictwo Olecko, Leśnictwo Zajdy, oddz. 130 a, 
uroczysko Elżbietki, 600 m od szosy Olecko- Rosochackie 

8.  
Świerk pospolity  

Picea abies 
 „Marian”  370   30  

 Nadleśnictwo Olecko, Leśnictwo Zajdy, oddz. 141 m, 
uroczysko Zajdy, świerk na wysokości 4 m przychodzi 
w 4 pnie. 

§ 2. Szczególnym celem ochrony pomników przyrody określonych w § 1 jest zachowanie ich wartości przyrodniczej 

i krajobrazowej.  

§ 3. 1. 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, utrzymaniem, 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.  

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą:  

1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę              
ochrony przyrody,  
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2) realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony             przyrody,  

3) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa,  

4) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych. 

§ 4. Ustala się możliwość dokonywania zabiegów pielęgnacyjnych zgodnych z ogólnie przyjętymi zasadami chirurgii 

drzew, mających na celu utrzymanie dobrej kondycji zdrowotnej drzew i przedłużenie ich żywotności.  

§ 5. Nadzór nad pomnikami przyrody sprawuje Burmistrz Olecka.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.  

§ 7. Niniejsza uchwała była poprzedzona Zarządzeniem Wojewody Suwalskiego Nr 22/84 z 24.04.1984r. (Dz. Urz. WRN 

w Suwałkach nr 7, poz. 26), rozporządzeniem Wojewody Warmińsko- Mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z 2001r. Nr 
152, poz. 2513), rozporządzeniem Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 23.05.2007r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody na terenie województwa warmińsko- mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 73, poz. 1153) uznane 
za obowiązujące na podstawie art. 153 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 
627 z późn. zm.).  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- 

Mazurskiego.    

 

  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 

Karol Sobczak 
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Uzasadnienie  

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. poz. 627 z późn. zm.) 
wprowadzoną ustawą z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale 
zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. z 2009r. Nr 92, poz. 753 z późn. zm.) ustanowienie pomnika przyrody, 
stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze uchwały 
rady gminy, która określa nazwę danego obiektu lub obszaru, jego położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony, 
w razie potrzeby ustalenia dotyczące jego czynnej ochrony oraz zakazy właściwe dla tego obiektu, obszaru lub jego części, 
wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 45 ust. 1. W dniach 19.09.2012r. oraz 20.02.2014r. Nadleśnictwo Olecko 
wystąpiło z pismem o aktualizację opisów pomników przyrody. Jednocześnie uchwała aktualizuje pomniki przyrody 
znajdujące się na terenach gminnych. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Olsztynie (WOPN.623.1.2.2014.PJ z 04.04.2014r.). Uchwała ma na celu m.in. uregulowanie prawne 
dotyczące organu sprawującego nadzór nad pomnikami przyrody. 


