
UCHWAŁA NR XI/86/19
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Grodków

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 2019 r. poz. 506 ze zm.1)), art. 44 ust. 1 i 2 oraz art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.2)) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem 
Ochrony Środowiska w Opolu, Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur L.), o obwodzie 
pierścienicy - 549 cm, pierścienicy - 183 cm i wysokości - 36 m, rosnące na działce nr 3/2, Powiat Brzeski, 
Gmina Grodków, obręb ewidencyjny Rogów, o współrzędnych geodezyjnych położenia drzewa PU WG 
1992 – 375585,85; 310702,89, WGS 84 – 50,6500; 17,2396. 

§ 2. Szczególnym celem ochrony drzewa, o którym mowa w § 1 jest zachowanie jego wartości 
przyrodniczej i krajobrazowej. 

§ 3. W stosunku do drzewa, o którym mowa w § 1, w ramach ochrony czynnej, ustala się możliwość 
wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-zabezpieczających, zgodnych z ogólnie przyjętymi zasadami chirurgii 
drzew stosowanej do tworów przyrody ożywionej.

§ 4. W stosunku do ustanowionego niniejszą uchwałą pomnika przyrody wprowadza się następujące 
zakazy:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania drzewa;

2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby wokół drzewa;

3) umieszczania tablic reklamowych na drzewie.

§ 5. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje Burmistrz Grodkowa.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady

Jadwiga Demska

1) Dz. U. z 2019 r. poz. 1309 i poz. 1696.
2) Dz. U. z 2019 r. poz. 2244 i poz. 2340

Id: ADB10504-B023-4E5E-A9C5-7A3AA2364AF7. Podpisany Strona 1




