
UCHWAŁA NR XLI/286/2018
RADY GMINY MIELEC

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie ustanowienia  pomnika przyrody – Dąb szypułkowy  Kowal

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 ze zm.),  art. 44 ust. 1 i 2 oraz art. 45 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  ( t. j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ) , Rada Gminy Mielec uchwala co następuje:

§ 1. 

1. Ustanawia  się  pomnikiem  przyrody  dąb  szypułkowy ( Quercus robur )  o obwodzie  pnia 420 cm, rosnący  
na działce nr ewidencyjny 479 obręb Szydłowiec gm. Mielec.

2. Nadaje pomnikowi przyrody, o którym mowa  w ust.1 nazwę Dąb szypułkowy  Kowal.

3. Wymiary i współrzędne geograficzne i geodezyjne pomnika przyrody , o którym mowa w ust. 1 określa  
załącznik nr 1 do uchwały – Karta  informacyjna   drzewa proponowanego na pomnik przyrody wraz 
z wnioskiem o ustanowienie pomnika przyrody.

4. Mapa przedstawiająca usytuowanie pomnika przyrody o którym mowa w ust.1  stanowi załącznik nr 2 do 
uchwały.

§ 2. 

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

§ 3. 

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

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;

2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,

3) zmiany sposobu użytkowania  ziemi,

4) umieszczania tablic reklamowych.

§ 4. 

W  stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w § 1, w ramach ochrony czynnej, ustala się możliwość 
wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających koronę, pod nadzorem służb ochrony przyrody.

§ 5. 

Pomniki przyrody oznacza się tablicą informującą o nazwie ochrony przyrody, stosownie do ustawy o ochronie 
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ).

§ 6. 

Nadzór  nad  pomnikiem  przyrody sprawuje Wójt Gminy Mielec.

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec.
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§ 8. 

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

 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
GMINY

JAN KOŁODZIEJ
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/286/2018

Rady Gminy Mielec

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

KARTA   INFORMACYJNA  DRZEWA PROPONOWANEGO NA POMNIK PRZYRODY WRAZ  
Z WNIOSKIEM O USTANOWIENIE POMNIKA PRZYRODY

W celu  zachowania  drzew  cennych  krajobrazowo, przyrodniczo  oraz uznanych za rzadkie                  
w powiecie   mieleckim, proponujemy objęcie ochroną, poprzez uznanie za pomnik przyrody, zgodnie                    
z art.  6  ust. 6 pkt  6  ustawy o  ochronie przyrody  z  dnia  16 kwietnia  2004 r. ( t. j. Dz. U. z  2018 r. poz.142), 
drzewa rosnącego na działce ewidencyjnej nr 479 ( obręb Szydłowiec) i nadanie mu nazwy Dąb szypułkowy  
Kowal.                                                                                                                                                                                   

W stosunku do pomnika  przyrody, proponujemy wprowadzenie następujących zakazów:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;

2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,

3) zmiany sposobu użytkowania ziemi,

4) umieszczania tablic reklamowych.

Karta  informacyjna  drzewa  proponowanego na pomnik przyrody                                                                  

1. Przedmiot ochrony ; drzewo rodzime

2. Nazwa Projektowanego Pomnika  ( proponowana lub istniejąca historycznie)

Dąb szypułkowy Kowal

3. Opis pomnika:

a) gatunek ; Quercus robur L., dąb szypułkowy

b) obwód pierśnicy w cm ( 130 cm od ziemi) ; 420 cm

c) pierśnica w cm( 130 cm od ziemi) : 130 cm

d) wysokość w m; 31 metrów

e) wysokość do pierwszego konaru w m: ok.5,40 m

f) wiek ; ok. 150 lat

g) stan zdrowotny i zauważone  uszkodzenia: korona regularna, posusz w koronie do 3%, ślady po dawnej  
redukcji  bocznego  konara, według Pacyniaka i Smólskiego stan bardzo dobry – 1 , brak widocznych 
uszkodzeń.

h) wymagane zabiegi ochronne: w późniejszym czasie proponuje się wykonać zabiegi pielęgnacyjne  
(usuwanie mogącego wydzielać się posuszu, powstającego wskutek obumierania konarów) oraz 
konserwacyjne drzewa, w celu utrzymania obecnego stanu zdrowotnego.

i) inne uwagi:

4. Adres obiektu

a) powiat : mielecki

b) miejscowość : Szydłowiec

c) gmina : Mielec

d) nadleśnictwo, leśnictwo, obręb: Nadleśnictwo  Mielec, Leśnictwo  Mościska,  obręb  Szydłowiec.

e) numer ewidencyjny działki :  479   obręb  Szydłowiec  gmina Mielec powierzchnia dz. 8,61 ha.

f) nazwa właściciela działki, na której zlokalizowany jest obiekt: Skarb  Państwa, Państwowe  
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  Nadleśnictwo  Mielec, ul. Partyzantów 11,  39-300 Mielec.
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g) współrzędne  geograficzne: 21° 31´ 40, 996 E,  50°18´13, 101 N

h) krótki  opis  działalności  człowieka  w  okolicy  pomnika:  Prawdopodobnie obiekt nie został 
nasadzony sztucznie. W chwili obecnej nie zaobserwowano działalności, mającej na celu zmianę 
charakteru terenu   i okolic  wokół  przedmiotowego  obiektu. Jest to teren niezagospodarowany 
urbanistycznie, jest tam   prowadzona  trwale  zrównoważona   gospodarka  leśna.

i) informacje dodatkowe związane z lokalizacją przestrzenną  obiektu;

- dojazd; pieszo, rowerem ( brak dojazdu pojazdami silnikowymi, ze względu na dojazd do drzewa drogą 
leśną wyłączona z ruchu  publicznego ).

- najbliższa osada  oddalona jest od pomnika o ok. 8 km

- krótki opis gruntu, na którym znajduje się obiekt:  dąb  rośnie  na  działce  leśnej,  w otoczeniu innych 
drzew tego  samego  gatunku, wokół niego rosną  również  świerki, sosny, modrzewie i inne gatunki 
domieszkowe. Do chwili obecnej ww. dąb  był przez leśników  uznawany za drzewo  o charakterze 
pomnikowym,w związku z czym był otoczony szczególnym nadzorem.
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Legenda
Lokalizacja drzewa pomnikowego
Granice oddziałów
Granice wydzieleń
Działki
Numery działek

µ
1:2 000

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/286/2018

Rady Gminy Mielec

z dnia 29 sierpnia 2018 r.
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