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z dnia  17 grudnia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody dębu szypułkowego rosnącego przy ul. Szkolnej 
23 w Kamionku

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 (t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 
w Opolu, uchwala się, co nastepuje:

§ 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur L.), o obwodzie 
pnia 369 cm, wysokości 16 m i rozpiętości korony 23 m, zlokalizowane na działce nr 223/2 obręb Kamionek, przy 
ul. Szkolnej 23 w Kamionku, o współrzędnych geograficznych N 50°31'47,70'' E 18°3'37,26''.

2. Pomnikowi przyrody, o którym mowa w ust. 1 nadaje się nazwę „Józef”.

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

§ 3. W stosunku do nowo powołanego pomnika przyrody wprowadza się następujące zakazy:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania drzewa;

2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej 
gospodarki rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

4) zmiany sposobu użytkowania ziemi;

5) umieszczania tablic reklamowych.

§ 4. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje Burmistrz Gogolina.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.

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

Drzewo z gatunku dąb szypułkowy zlokalizowane w Kamionku wskazane zostało w „Inwentaryzacji
obiektów przyrodniczo cennych na terenie gminy Gogolin" jako jedno z 69 drzew, o wyjątkowych walorach
przyrodniczych. Drzewo to należy uznać za potencjalnego kandydata na pomnik przyrody ze względu na jego
dobry stan zdrowotny, niezachwianą statykę, stuletni wiek drzewa, okazałe rozmiary, lokalizację niestwarzającą
zagrożenia dla drzewa oraz wyjątkowe walory kulturowe i historyczne. Wzmianka o przedmiotowym drzewie
pojawiła się w książce pt. "Kamionek, historia, miejsca, ludzie” autorstwa Rafała Zając i ks. Franciszka
Grabelusa, o treści: „w setną rocznicę urodzin kanclerza II rzeszy Otto von Bismarcka (1.IV.1815 r.) w kwietniu
1915 roku na podwórzu szkolnym zasadzono dąb dla uczczenia tego niemieckiego polityka (w ramach
ogólnokrajowej akcji)”.

Ochrona pomnikowa zwraca uwagę mieszkańców na drzewa i ich znaczenie dla środowiska, ponadto
stanowi ważny element edukacji społecznej. Istniejące na terenie gminy drzewa pomnikowe starzeją się
w sposób naturalny, stąd ważne jest systematyczne wprowadzanie nowych egzemplarzy, tak by ilość drzew
pomnikowych nie malała, a nawet wzrosła. Ze względu na lokalizację przedmiotowego drzewa w otoczeniu
restauracji w Kamionku umożliwiony jest łatwy dostęp do niego.
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