
UCHWAŁA NR XVI/98/16 

RADY MIASTA DYNOWA 

z dnia 31 marca 2016 roku 

 

w sprawie ustanowienia pomników przyrody 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. 2015, poz. 1515) oraz art. 40 ust. 1, art. 44 ust. 1, 2 i 3a, art. 45 ust.1 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.),   

po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rada Miasta 

Dynowa uchwala, co następuje: 

§1 

Uznaje się za pomnik przyrody, drzewa o szczególnej wartości przyrodniczej, wymienione                             

w załączniku do niniejszej uchwały, rosnące na terenie Parku Przydworskiego – ul. Dworska 

w Dynowie (Nr działki: 2068/1). 

§2 

W stosunku do pomników, o których mowa w §1, wprowadza się następujące zakazy: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcenia obiektu lub obszaru; 

2) wykonywania prac ziemnych trwale  zniekształcających rzeźbę terenu; 

3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody; 

4) umieszczania tablic reklamowych. 

 

§3 

Nadzór nad wymienionymi w załączniku do uchwały pomnikami przyrody sprawuje 

Burmistrz Miasta Dynów. 

 

§4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynów. 

 

§5 

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

Województwa Podkarpackiego. 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

do UCHWAŁY NR XVI/98/16 

RADY MIASTA DYNOWA 

z dnia 31 marca 2016 roku 

 

 

WYKAZ POMNIKÓW PRZYRODY 

 

Lp. Nazwa gatunku 

Obwód pnia 

mierzonego 

na wysokości 

130 [cm] 

Wysokość 

drzewa 

[m] 

Współrzędne 

geodezyjne 

zgodnie  z GSO 

2000 

1.  Lipa drobnolistna 

(Tilia cordata Mill.) 
380 cm 20 m 

X:5520768,50 

Y:7588275,56 

2.  Dąb szypułkowy 

(Quercus robur L.) 
540 cm 21 m 

X:5520729,25 

Y:7588287,64 

3.  Dąb szypułkowy 

(Quercus robur L.) 
360 cm 21 m 

X:5520714,15 

Y:7588287,75 

4.  Dąb szypułkowy 

(Quercus robur L.) 
340 cm 24 m 

X:5520705,57 

Y:7588274,79 

5.  Dąb szypułkowy 

(Quercus robur L.) 
360 cm 26 m 

X:5520722,63 

Y:7588272,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


