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UCHWAŁA NR V/19/2011
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

z dnia 15 marca 2011 r.

w sprawie ustanowienia pomników przyrody 

Na podstawie art. 44 ust. 1, 2 i 3a w związku z art. 40 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 ze zm.) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala co 
następuje: 

§ 1. 1. W uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, ustanawia się pomniki 
przyrody, znajdujące się na terenie miejscowości Kamieńczyk, gmina Międzylesie, w granicach działki stanowiącej 
własność komunalną, o numerze geodezyjnym 273, którymi są drzewa nastepujących gatunków: 

a) wiąz górski ( ulmus glabra ) o obwodzie pnia 483 cm, wysokości ok. 35 m, w wieku ok 200 lat, 

b) wiąz górski ( ulmus glabra ) o obwodzie pnia 335 cm, wysokości ok. 30 m, w wieku ok. 200 lat, 

c) wiąz górski ( ulmus glabra ) o obwodzie pnia 330 cm, wysokość ok. 30 m, w wieku ok 200 lat. 

2 Celem ochrony pomników przyrody, wymienionych w ust1 jest zachowanie wartości przyrodniczych, 
naukowych i krajobrazowych drzew, ze względu na indywidualne cechy wyrózniające je spośród otaczającego 
krajobrazu, w szczególnosci na wiek i okazałe rozmiary. 

§ 2. W odniesieniu do obiektów uznanych za pomniki przyrody, o których mowa w §1 ust.1 wprowadza się 
następujące zakazy: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu – drzewa, 

2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby wokól drzew, 

3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeśli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej 
gospodarce rolnej, leśnej lub wodnej, 

4) umieszczania tablic reklamowych na drzewach, 

5) zmiany sposobu użytkowania ziemi w sąsiedztwie drzew. 

§ 3. Nadzór nad pomnikami przyrody wymienionymi w §1 ust. 1 sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy 
Międzylesie. 

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

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

Wiązy górskie objęte uchwałą, są pomnikami przyrody ożywionej, o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej 
i krajobrazowej. Ich indywidualne cechy w szczególności, wiek, okazałe rozmiary, znaczenie historyczne, dobry 
stan zdrowotny, wyróżniają je spośród innych tworów przyrody ożywionej Wnioskiem z dnia 19.08.2010 r. 
Towarzystwo Górskie w Kamieńczyku, wystapiło do Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie o ustanowienie 
pomników przyrody trzech drzew z gatunku wiąz górski (ulmus glabra). W trybie art. 44 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody, ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały rady 
gminy, po wcześniejszym uzgodnieniu z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Pismem z dnia 
4 lutego 2011 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu uzgodnił przedłożony przez Burmistrza 
projekt uchwały, nie wnosząc uwag. 


