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UCHWAŁA NR XLVIII/300/2017
RADY MIEJSKIEJ W DOBRYM MIEŚCIE
z dnia 25 października 2017 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 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 44 ust. 1, 2i 3a oraz art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.), Rada Miejska w Dobrym Mieście
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo, z gatunku daglezja zielona, o obwodzie pnia mierzonym
na wys. 130 cm od ziemi: 300 cm, zlokalizowane na terenie działki nr 3415, obręb Nadleśnictwo Wichrowo,
gmina Dobre Miasto, stanowiącej własność Skarbu Państwa- w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasów Państwowych- Nadleśnictwa Wichrowo, Leśnictwo Dwa Stawy, oddział 603f.
2. Współrzędne geograficzne umiejscowienia pomnika przyrody są następujące:
X= 20,5246, Y=53,9888.
3. Nadaje się pomnikowi nazwę: „Daglezja”.
§ 2. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo, z gatunku grab pospolity, o obwodzie pnia mierzonym
na wys. 130 cm od ziemi: 280 cm, zlokalizowane na terenie działki nr 3449/01, obręb Nadleśnictwo Wichrowo,
gmina Dobre Miasto, stanowiącej własność Skarbu Państwa- w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasów Państwowych- Nadleśnictwa Wichrowo, Leśnictwo Dwa Stawy, oddział 630a.
2. Współrzędne geograficzne umiejscowienia pomnika przyrody są następujące:
X= 20,531195, Y=53,987080.
3. Nadaje się pomnikowi nazwę: „Parasol”.
§ 3. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo, z gatunku sosna zwyczajna, o obwodzie pnia
mierzonym na wys. 130 cm od ziemi: 275 cm, zlokalizowane na terenie działki nr 3423, obręb Nadleśnictwo
Wichrowo, gmina Dobre Miasto, stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych- Nadleśnictwa Wichrowo, Leśnictwo Dwa Stawy, oddział 613k.
2. Współrzędne geograficzne umiejscowienia pomnika przyrody są następujące:
X= 20,4627, Y=53,9852.
3. Nadaje się pomnikowi nazwę: „Królowa”.
§ 4. Ustanowienie niniejszych drzew pomnikami przyrody ma na celu ochronę tworów przyrody
ożywionej, charakteryzujących się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, a także
szczególnymi cechami osobniczymi, takimi jak rozmiar i budowa, wyróżniającymi je na tle drzewostanu
leśnego.
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§ 5. W stosunku do pomników przyrody ustanowionych w § 1, 2 i 3 zakazuje się:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych
z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub
naprawą urządzeń wodnych;
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
4) umieszczania tablic reklamowych.
§ 6. Nadzór nad pomnikami przyrody sprawuje Burmistrz Dobrego Miasta.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko- Mazurskiego.
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