
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. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

Joanna Widacha-Cichoń 
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