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UCHWAŁA NR VII/68/15
RADY GMINY RYBNO
z dnia 23 czerwca 2015 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 2013 r. poz. 594 z późn zm), oraz art. 44 ust. 1 i 2 oraz art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. poz. 627 z późn. zm) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Środowiska w Olsztynie uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody nieożywionej, okazałych rozmiarów głaz narzutowy,
usytuowany na terenie Zespołu Szkół w Rybnie ul. Sportowa 24, 13-220 Rybno.
2. Pomnikowi przyrody, o którym mowa w ust. 1 nadaje się nazwę własną „Cyryl".
3. Nazwę (rodzaj skały), wymiary i położenie pomnika przyrody, współrzędne geograficzne o którym
mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do uchwały.
4. Mapę przedstawiającą położenie pomnika przyrody, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do
uchwały.
§ 2. Szczególnym celem ochrony pomnika przyrody, o którym, mowa w § 1 ust. 1, jest zachowanie
wartości przyrodniczych, krajobrazowych i naukowych.
§ 3. W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w § 1 ust. 1, w ramach czynnej ochrony, ustala się:
1) wykonywanie działań w celu utrzymania właściwego stanu pomnika przyrody i realizacji celów ochrony;
2) obowiązek stałego monitoringu stanu pomnika przyrody oraz wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
i zabezpieczających;
§ 4. W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w § 1 ust. 1, wprowadza się następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;
2) umieszczania tablic reklamowych.
§ 5. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje Dyrektor Zespołu Szkół w Rybnie.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Kornacki
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Załącznik do Uchwały Nr VII/68/15
Rady Gminy Rybno
z dnia 23 czerwca 2015 r.
L.p.

1.

Obiekt
poddany
ochronie

Nazwa pomnika
przyrody:
rodzaj skały
nazwa własna

Wysokość (cm)

Głaz
narzutowy

Granit

250

Cyryl

Wymiary
Obwód
(cm)
910

Położenie:
Miejscowość,
ulica,
nr działki ew i obręb.
Rybno
ul. Sportowa 24
Nr działki ew. 397/1
obręb Rybno

Współrzędne
geograficzne
GPS
N 53o 22’
49.548”
E 19o 57’
08.904”
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LOKALIZACJA POMNIKA PRZYRODY

Mapa sytuacyjno-poglądowa w skali
1:2000
Obręb Rybno, gm. Rybno
Legenda:
-lokalizacja pomnika przyrody

