
/PROJEKT/ 
 

Uchwała Nr …………….. 
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia ……………………... 
 

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 
 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 
oraz art. 44 ust. 1, 2 i 3a w związku z art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.), po uzgodnieniu 
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rada Miejska 
w Ustrzykach Dolnych uchwala co następuje: 

 
§ 1 

Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo z gatunku Cis pospolity (Taxus baccata) 
pn. „Lasota” o obwodzie 108 cm, rosnące na działce nr ew. 382/1 
w miejscowości Łobozew Górny, gm. Ustrzyki Dolne, oddz. 220-b leśnictwo Jawor, 
Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, współrzędne geograficzne: 
N 49º23’9,65” E 22º29’48,26”. 

§ 2 
Położenie pomnika przyrody, o którym mowa w § 1, określa załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

 
§ 3 

Ustanowienie pomnikiem przyrody drzewa wymienionego w § 1 uchwały ma na celu 
ochronę tworów przyrody ożywionej, charakteryzujących się wyjątkowymi walorami 
przyrodniczymi, historycznymi i krajobrazowymi, a także szczególnymi cechami 
osobniczymi, takimi jak rozmiar i wiek. 

 
§ 4 

W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w § 1, w ramach ochrony czynnej 
ustala się możliwość: 

1. wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających koronę; 
2. zabezpieczania ubytków i ran powierzchniowych pnia. 

 
§ 5 

W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w § 1, wprowadza się następujące 
zakazy: 

1. niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu; 
2. uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 
3. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie 

przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 
4. umieszczania tablic reklamowych. 

 
§ 6 

Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne 
  



§ 7 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych 

 
§ 8 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
  



Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr ……………… 

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 
z dnia ………………………….. 

 
POŁOŻENIE POMNIKA PRZYRODY 

 
1. Cis pospolity (Taxus baccata) nazwa: „Lasota” 

współrzędne geograficzne: N 49º23’9,65” E 22º29’48,26”. 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 

do Projektu Uchwały Nr ………….. 

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia ………….. 

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 

 

 

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst 

jedn. 2020 r. poz. 55 z późń. zm.), pomnikami przyrody definiuje się pojedyncze twory 

przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, 

naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się 

indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych 

rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, 

wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe lub jaskinie. Zgodnie z art. 44 ust. 1 i 3a 

ustawy o ochronie przyrody ustanowienia pomnika przyrody dokonuje Rada Gminy 

w drodze uchwały, po uzgodnieniu z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony 

środowiska. Zgodnie z §1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej 

za pomniki przyrody, kryteriami uznawania drzew za pomniki przyrody są: 

1) obwód pnia nie mniejszy niż minimalny obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 

130 cm dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew, określony w załączniku do 

rozporządzenia, lub 

2) wyróżnianie się wśród innych drzew tego samego rodzaju lub gatunku w skali kraju, 

województwa lub gminy, ze względu na obwód pnia, wysokość, szerokość korony, 

wiek, występowanie w skupiskach, w tym w alejach lub szpalerach, pokrój lub inne 

cechy morfologiczne, a także inne wyjątkowe walory przyrodnicze, naukowe, 

kulturowe, historyczne lub krajobrazowe. 

Do Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych wpłynął wniosek Nadleśnictwa 

Ustrzyki Dolne o uznanie za pomnik przyrody drzewa tj.: Cis pospolity (Taxus baccata) 

– 1 szt., który został przedłożony Przewodniczącemu Rady Miejskiej 

w Ustrzykach Dolnych z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. 

W odpowiedzi otrzymano protokół z posiedzenia komisji ds. nieruchomości, nadzoru 

architektonicznego i zagospodarowania przestrzennego, w którym komisja wydała 

opinię pozytywną. W wyniku przeprowadzonej wizji terenowej przez pracownika tut. 

Urzędu oraz po przeanalizowaniu całości akt sprawy ustalono, że przedmiotowe 

drzewo rośnie na terenie działki nr ew. 382/1, w miejscowości Łobozew Górny, 

leśnictwo Jawor, Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, na terenie Wschodniobeskidzkiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu. Wymienione wyżej drzewo odznacza się okazałymi, 

rzadko spotykanymi rozmiarami, wyróżniającymi je wśród innych tworów przyrody. 

Ustanowienie ww. drzewa pomnikiem przyrody stanowiłoby dodatkowo atrakcję 

turystyczną. 

Biorąc powyższe pod uwagę, wybrano następujące propozycje zakazów 

spośród zakazów wymienionych w art. 45 ust. 1 ww. ustawy: 

 



5. niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu; 

6. uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 

7. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie 

przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

8. umieszczania tablic reklamowych. 

Projekt uchwały zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody określa 

również nazwę pomnika przyrody, jego położenie, sprawującego nadzór, szczególne 

cele ochrony oraz możliwość wykonywania działań w ramach czynnej ochrony. Projekt 

uchwały zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody określa również nazwę 

pomnika przyrody, jego położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony 

oraz możliwość wykonywania działań w ramach czynnej ochrony. 

Objęcie drzew ochroną prawną w formie ustanowienia pomników przyrody 

oznacza, że nadzór nad ich utrzymaniem i pielęgnacją odbywa się na koszt gminy, 

natomiast sprawowanie bezpośredniego nadzoru przysługuje zarządcy trwałemu 

gruntów, na których znajdują się drzewa. 

Koszty związane z oznakowaniem drzew tabliczkami informacyjnymi, 

wskazującymi na ich status prawny, wydatki wynikające z przeprowadzanych prac 

pielęgnacyjnych i konserwatorskich oraz ekspertyz dendrologicznych powinny być 

finansowane z budżetu gminy z opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska. Nakład środków na zabiegi pielęgnacyjne, które 

wykonywane są w zależności od potrzeb trudno określić, jednak można szacować, że 

wykonanie zabiegu pielęgnacyjnego na jednym drzewie objętym ochroną prawną 

w formie pomnika przyrody wynosi około 1,5 tys. zł.  

Zgodnie z art. 45 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 55), każde prace wykonywane na pomniku 

przyrody podejmowane są w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej. Zabiegi pielęgnacyjne 

przeprowadzają firmy specjalistyczne mające doświadczenie w pielęgnacji drzew 

uznanych za pomniki przyrody, co wpływa na wysokość kosztów wykonywanych usług 

w tym zakresie. 

W przypadku podjęcia przedmiotowej uchwały, niezbędne będzie coroczne 

zabezpieczanie środków finansowych w budżecie Gminy.   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


