
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/644/17 

RADY MIASTA OLSZTYNA 

z dnia 28 czerwca 2017 r. 

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 

Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 oraz art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134, 2249, 2260, z 2017 r. poz. 132) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 7 ust. 1 

pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zm.) Rada Miasta 

Olsztyna uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody grupę czterech głazów narzutowych zlokalizowanych na 

trawniku przy ul. Obiegowej w Olsztynie działki geod. 75-2 i 109 -112/8. 

2. Wymiary i położenie pomnika przyrody określa załącznik nr 1 do uchwały. 

3. Współrzędne geograficzne i geodezyjne pomnika przyrody określa załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 2. Nadaje się nazwę pomnikowi przyrody, o którym mowa w ust.1 -„Eratyki Warmińskie”. 

§ 3. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje Prezydent Olsztyna. 

§ 4. Szczególnym celem ochrony pomnika przyrody jest zachowanie wartości przyrodniczych, naukowych, 

kulturowych i krajobrazowych. W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w ust. 1, 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 przeciw powodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub 

naprawą urządzeń wodnych; 

3) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 

4) umieszczania tablic reklamowych. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA 

Halina Ciunel 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 lipca 2017 r.

Poz. 3099



Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XXXVII/644/17 

Rady Miasta Olsztyna 

z dnia 28 czerwca 2017 r. 

 

Wymiary i położenie pomnika przyrody 

 

Głazy zlokalizowane są na trawniku u zbiegu ulic: Obiegowej i Marsz. J. Piłsudskiego (działki geodezyjne 

nr 72-2 i 109-112/8). 

Wymiary głazów: 

Nr 1-granitognejs o wymiarach: wysokość 1,15-1,20 m, obwód 8,00 m, długość 3,00-3,10m, szerokość 

1,90-2,00 m; 

Nr 2 - ortognejs o wymiarach: wysokość 0,90-1,10 m, obwód 5,14 m, długość 1,80-1,90 m, szerokość 1, 

70-1,80 m; 

Nr 3 - granit Siljan z Dalarna o wymiarach: wysokość 0,60-1,70 m, obwód 3,89 m, długość 1,50 m-1,60 m, 

szerokość 1,10-1,30 m; 

Nr 4 - granit rapakiwi z Wysp Alandzkich o wymiarach wysokość 0,23-0,50 m, obwód 3,13 m, długość 

1,00-1,10 m, szerokość 1,00-1,10 m. 

 

 

Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr XXXVII/644/17 

Rady Miasta Olsztyna 

z dnia 28 czerwca 2017 r. 

 

Współrzędne położenia geograficznego pomnika przyrody 

 

Głaz nr 1-N 53,462677 º, E 20,293721 º 

Głaz nr 2-N 53,462690 º, E 20,293733 º 

Głaz nr 3-N 53,462666 º, E 20,293718 º 

Głaz nr 4-N 53,462685 º, E 20,293730 º 
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