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z dnia  15 lipca 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody dębu szypułkowego w Obrowcu

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) oraz art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 55) 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 545 cm, wysokości 21 m i rozpiętości korony 18 m, zlokalizowane na działce nr 75, obręb Obrowiec, 
o współrzędnych geograficznych N 50°26'49,00'' E 18°00'47,94''.

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

§ 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.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie

Piotr Czok
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Uzasadnienie

Drzewo określone w niniejszym projekcie uchwały jest jednym z dwóch drzew z gatunku dąb szypułkowy
zlokalizowanych w Obrowcu w okolicy obiektu historycznego - średniowiecznego grodziska Tempelberg.
Drzewo, ze względu na jego dobry stan zdrowotny, niezachwianą statykę, okazałe rozmiary, lokalizację
niestwarzającą zagrożenia dla drzewa zasługuje na objęcie go ochroną w formie pomnika przyrody. Ochrona
pomnikowa zwraca uwagę mieszkańców na drzewa i ich znaczenie w środowisku, ponadto stanowi ważny
element edukacji ekologicznej.

Zgodnie z wymaganiami prawnymi, postanowieniem z dnia 06.07.2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Opolu uzgodnił projekt uchwały w sprawie ustanowienia przedmiotowego pomnika przyrody.

Nazwę dla pomnika przyrody zaproponował Pan Józef Szulc - pochodzący z Obrowca, miłośnik lokalnej
historii. Poniżej treść przedłożonego w Urzędzie Miejskim w Gogolinie uzasadnienia:

„„Strzałek”, „Strzała”, „Strzelik”, „Chmielik”

Powyższa propozycja (do wyboru) nawiązuje do ważnego w historii Obrowca rodu Strzałów. Od początku
XV wieku do połowy XVII wieku, przez około 250 lat, Obrowiec należał do słynnego rycerskiego rodu Strzałów
(„Strzała”) herbu Kotwicz. Do tego rodu należało szereg okolicznych miejscowości. Strzałowie ufundowali
kilka kościołów m.in. około 1480 roku kościół na Górze sw. Anny. W Obrowcu znajdowała się jedna z siedzib
tego rodu. W dokumentach nazwisko tej gałęzi rodu, zazwyczaj było zapisywane jako „Strzela”. Strzałowie
z Obrowca, dla odróżnienia się od pozostałych przedstawicieli swego rodu, przyjęli z czasem dodatkowe
nazwisko Chmielik (Chmelik). Obrowieccy Strzałowie piastowali szereg funkcji. Najsłynniejszym z nich był
„Jan Strzela Chmelik”, którego piastowski książę opolski Jan II Dobry w 1512 roku uczynił swoim kanclerzem
lub wicekanclerzem. Według autora „Herbarza szlachty śląskiej” Romana Sękowskiego, siedziba pierwszych
Strzałów w Obrowcu, znajdowała się właśnie w Tempelbergu. Powyższe dodatkowo uzasadnia przyjęcie,
w przypadku kilkusetletniego dębu w Tempelbergu, imienia nawiązującego do władającego tym miejscem
kilkaset lat temu rodu.”
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