
Projekt 
 
z dnia  10 grudnia 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
Uchwała Nr XLII/303/2021 

Rady Gminy Popielów 

z dnia 17 grudnia 2021 r. 

w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomnik przyrody na terenie miejscowości 
Popielów i Stare Siołkowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2018 r. o ochronie 
przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 
w Opolu, Rada Gminy w Popielowie uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Pozbawia się statusu pomnika przyrody trzech drzew z gatunku: 

1) Dąb szypułkowy (Quercus robur), o obwodzie pnia 427 cm, mierzonym na wysokości 130 cm, 
zlokalizowanym w Nadleśnictwie Kup, obręb leśny Popielów, leśnictwo Lubienie, oddział 252 g-k, 
w kompleksie leśnym na zachód od Wielopola na skarpie starorzecza, uznane za pomnik przyrody 
uchwałą nr XXXI/257/06 Rady Gminy w Popielowie z dnia 03 lutego 2006 r. w sprawie uznania 
za pomniki przyrody obiekty znajdujące się na gruntach sołectwa Popielów i Stare Siołkowice (Dz. Urz. 
Woj. Opolskiego z 2006 r., Nr 28, poz. 1003); 

2) Modrzew europejski (Larix decidua), zlokalizowanym w Nadleśnictwie Kup, obręb leśny Popielów, 
oddział lasu nr 248c, na NW od Wielopola przy drodze leśnej, uznane za pomnik przyrody uchwałą 
nr XXXI/257/06 Rady Gminy w Popielowie z dnia 03 lutego 2006 r. w sprawie uznania za pomniki 
przyrody obiekty znajdujące się na gruntach sołectwa Popielów i Stare Siołkowice (Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego z 2006 r., Nr 28, poz. 1003); 

3) Dąb szypułkowy (Quercus robur), zlokalizowanym w Nadleśnictwie Kup, obręb leśny Stare Siołkowice, 
oddział lasu nr 256, na skarpie starorzecza w granicach użytku ekologicznego „Gęsi Staw”, uznane 
za pomnik przyrody uchwałą nr XXXI/257/06 Rady Gminy w Popielowie z dnia 03 lutego 2006 r. 
w sprawie uznania za pomniki przyrody obiekty znajdujące się na gruntach sołectwa Popielów i Stare 
Siołkowice (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2006 r., Nr 28, poz. 1003). 

§ 2.  

Zniesienie form ochrony przyrody, o którym mowa w § 1, następuje z uwagi na utratę wartości 
przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono pomniki przyrody. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów. 
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§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Województwa Opolskiego. 
 
Opracował: Referat BOS 

 

   

Wójt Gminy 
 
 

Sybilla Stelmach 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zniesienia formy ochrony 
przyrody w postaci pomnika przyrody dokonuje Rada Gminy w drodze uchwały. Zniesienie niniejszej 
formy ochrony przyrody stosownie do art. 44 ust. 4 następuje w razie utraty wartości przyrodniczych, 
ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody. 

Inwentaryzacja pomników przyrody  Gminy Popielów w ramach projektu pn. „Inwentaryzacja 
przyrodnicza Gminy Popielów oraz zabezpieczenie, pielęgnacja i oznakowanie wskazanych pomników 
przyrody i cennych przyrodniczo drzew”, która została prowadzona w terenie od 23.12.2019 r. 
do 19.06.2020 r. wykazała, że brak jest trzech drzew: gatunku dąb szypułkowy (2 szt.) oraz modrzew 
europejski (1 szt.), które zostały powołane jako pomniki przyrody. Przedmiotowe drzewa kilka lat temu 
podczas silnych wiatrów zostały powalone. W związku, z tym że drzewa były przewrócone uległy 
samoistnemu rozkładowi i nie ma po nich śladu w terenie. Wskazane drzewa utraciły wartość 
przyrodniczą, ponieważ już nie istnieją. 

Uchwała  została uzgodniona z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu (postanowienie 
nr WPN.623.8.2021.AP z dnia 09.08.2021 r.) – stosownie do art. 44 ust. 3b ww. ustawy. 

Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały uznaje się za uzasadnione. 
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