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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KROSNA 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie 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 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz 
art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 
2020 r. poz. 55 z późn. zm.) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem 
Ochrony Środowiska w Rzeszowie uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się następujący pomnik przyrody: drzewo gatunku wiąz 
szypułkowy (Ulmus laevis), o obwodzie pnia 320 cm i wysokości 21,2 m, 
rosnące na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 2090, obręb 
Śródmieście, na terenie Gminy Miasto Krosno, w województwie podkarpackim, 
ustanowione pomnikiem przyrody na podstawie decyzji Wojewody 
Krośnieńskiego z dnia 15 listopada 1978 r. znak: RLS. III-7141/49/78 
(Dz.Urz.Woj.Krośn. z 1980 r. Nr 3, poz. 31 oraz Dz.Urz.Woj.Krośn. z 1984 r. 
Nr 4, poz.15). 

2. Lokalizacja pomnika przyrody stanowi załącznik do uchwały. 
§ 2. Szczególnym celem ochrony pomnika przyrody, o którym mowa w § 1, 

jest ochrona okazałych rozmiarów pojedynczego drzewa, zachowanie wartości 
przyrodniczych, kulturowych, historycznych i krajobrazowych. 

§ 3. W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w § 1, w ramach 
ochrony czynnej ustala się obowiązek monitoringu stanu zdrowotnego oraz 
wykonywania cięć pielęgnacyjnych, sanitarnych (usuwanie posuszu) oraz cięć 
awaryjnych. 

§ 4. W stosunku do pomnika przyrody zabrania się: 
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu; 
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z 

wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo 
budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń 
wodnych; 

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 
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4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą 
ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub 
rybackiej; 

5) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów 
rolnych; 

6) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 
7) umieszczania tablic reklamowych. 

§ 5. Nadzór nad pomnikiem przyrody, o którym mowa w § 1, sprawuje 
Prezydent Miasta Krosna. 

§ 6. Traci moc decyzja Wojewody Krośnieńskiego z dnia 15 listopada 1978 
r. znak: RLS. III-7141/49/78 (Dz.Urz.Woj.Krośn. z 1980 r. Nr 3, poz. 31 oraz 
Dz.Urz.Woj.Krośn. z 1984 r. Nr 4, poz.15). 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna. 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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Lp Nazwa pomnika przyrody Współrzędne 
geodezyjne 
zgodnie z 

GSO 2000, strefa 7 

Współrzędne 
geograficzne 
zgodnie z SIP 

( dokładność do 5 m) 

1 Wiąz szypułkowy 
Ulmus laevis 

 

x: 5506482.83  
y: 7555394.77 

21° 46' 4.12" E  
49° 41' 32.312" N 

 

  

Załącznik do uchwały Nr XXXIII/…./21
Rady Miasta Krosna
z dnia 26 kwietnia 2021 r.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 410DC3DA-1044-42DB-9618-D7F8517EF999. Projekt Strona 1

951



UZASADNIENIE 

 

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

(Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zm.) ochrona przyrody polega na zachowaniu, 

zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników 

przyrody. Cele ochrony przyrody realizowane są m.in. przez obejmowanie zasobów, 

tworów i składników przyrody formami ochrony przyrody (art. 3 ust. 2 ww. ustawy). 

Pomnikami przyrody (art. 40 ww. ustawy) są pojedyncze twory (lub ich skupiska) 

przyrody żywej i nieożywionej o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, 

kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi 

cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów.  W myśl art. 44 ust. 1 ustawy 

o ochronie przyrody ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały 

rady gminy.  

Wiąz szypułkowy ma obwód pnia mierzony na wysokości 1,3 m: 320 cm. 

Wysokość drzewa wynosi: 21,2 m, średnica korony wynosi: 26,5 m (płn.-płd.) i 24 m 

(wsch.-zach.), na wysokości ok. 3 m pień przechodzi w dwa przewodniki, które wyżej 

także się dzielą. Korona drzewa jest asymetryczna, najsilniej rozbudowana na linii 

płn. wsch. – płd. zach. W partii szczytowej korony występuje posusz a w miejscach 

odpadnięcia konarów niewielkie otwarte ubytki. Zgodnie z wykonaną w 2018 r. 

ekspertyzą dendrologiczną drzewo wymagało wykonania cięć sanitarnych i wiązań 

w koronie. Zabiegi i wiązania zostały wykonane, z uwagi na wytrącenie się suszu 

konieczne jest powtórzenie cięć w koronie.  

Drzewo zostało ustanowione pomnikiem przyrody 15 listopada 1979 r. przez 

Wojewodę Województwa Krośnieńskiego. W związku z koniecznością aktualizacji 

danych wprowadzonych w centralnym rejestrze form ochrony przyrody konieczne jest 

wydanie aktu prawnego przez organ ochrony przyrody, we właściwościach którego 

obecnie pozostaje, tj. Radę Miasta Krosna. Drzewo spełnia kryteria wymienione 

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów 

uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody (Dz. U. z 2017 

r. poz. 2300). Jego obwód przekracza 20 cm, wiek przekracza 100 lat, posadowiony 

jest w historycznej części miasta, w obrębie Parku Kulturowego Wzgórze 

Staromiejskie w Krośnie. Stanowi charakterystyczny element krajobrazu starej części 

miasta oraz ważny element zieleni wysokiej, wpływający na zwiększenie 

bioróżnorodności jako miejsce bytowania ptaków i owadów w silnie zurbanizowanym 

obszarze. Rośnie na działce nr ewid. 2090 stanowiącej własność Gminy Miasto 

Krosno. 

Zgodnie z art. 44 ust. 3a w/w ustawy projekt uchwały wymaga uzgodnienia 

z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Projekt uchwały wysłano 

do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie celem uzgodnienia. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w terminie miesiąca od dnia 

otrzymania projektu uchwały (potwierdzenie odbioru z dnia 15.03.2021 r.) nie 

przedstawił stanowiska, co uznaje się za uzgodnienie projektu uchwały. 
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