Elektronicznie podpisany przez:
Michał Młotek
dnia 29 sierpnia 2022 r.

UCHWAŁA NR LII/565/22
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE
z dnia 29 sierpnia 2022 r.
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1), art. 18 ust. 2 pkt 15) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 44 ust. 1 i 2 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 916) oraz § 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie
kryteriów uznawania tworów przyrody ożywionej i nieożywionej za pomniki przyrody (Dz. U. z 2017 r. poz. 2300), po
uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie, Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody ożywionej drzewo gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur L.) rosnące na
działce oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Iławy w obrębie 5 jako działka nr 116/3, zapisanej w księdze wieczystej KW
nr EL1I/00015880/7, położonej przy ul. Rzemieślniczej o obwodzie pnia liczącym 490 cm mierzonym na wysokości 130 cm.
2. Nadaje się nazwę własną pomnikowi przyrody – „Samotnik”.
3. Usytuowanie pomnika przyrody, o którym mowa w ust. 1 zaznaczono na mapach stanowiących załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
4. Współrzędne geograficzne pomnika przyrody: N53° 35’ 27.79”, E19° 34’ 55.85”, współrzędne geodezyjne pomnika
przyrody (PL-1992): X: 636398.85, Y: 538523.00.
§ 2. Pomnik przyrody, o którym mowa w § 1, podlega ochronie w celu zachowania jego szczególnej wartości
przyrodniczej, krajobrazowej i dydaktycznej.
§ 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 suszu) oraz cięć
awaryjnych.
§ 4. W stosunku do ustanowionego pomnika przyrody, o którym mowa w § 1 wprowadza się następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania i przekształcania obiektu;
2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
3) umieszczania tablic reklamowych.
§ 5. Pomnik przyrody, o którym mowa w §1 oznacza się tablicami informującymi o nazwie formy ochrony przyrody
stosownie do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru tablic (Dz. U. z 2004 r.,
Nr 268, poz. 2665).
§ 6. Nadzór nad pomnikiem przyrody, o którym mowa w § 1, sprawuje Burmistrz Miasta Iławy.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko
– Mazurskiego.
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Załącznik do uchwały Nr LII/565/22
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 29 sierpnia 2022 r.
Lokalizacja pomnika przyrody
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