
 
UCHWAŁA NR V/83/19 

RADY MIASTA OPOLA 

z dnia 31 stycznia 2019 r. 

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 

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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 44 ust. 1, ust. 2  

i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, poz. 2244, 

poz. 2340) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo gatunku buk pospolity Fagus sylvatica o pierśnicy  

103,2 cm (obwód pnia 324 cm) i wysokości 20 m, rosnące na terenie działki nr 13/44, k.m. 74, obręb Opole. 

2. Współrzędne geograficzne umiejscowienia pomnika przyrody są następujące: 17º 57’16.9"E  

50º 39’42.1" N. 

3. Położenie pomnika przyrody określa załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Ustanowienie niniejszego drzewa pomnikiem przyrody ma na celu ochronę tworów przyrody 

ożywionej, charakteryzujących się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, a także 

szczególnymi cechami osobniczymi, takimi jak rozmiar i wiek. 

§ 3. W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w § 1, w ramach ochrony czynnej, ustala się 

możliwość wykonania następujących prac: 

1) cięcia pielęgnacyjne, w szczególności sanitarne, prześwietlające, korygujące, odtwarzające koronę, 

formujące, odmładzające; 

2) cięcia techniczne, w szczególności redukcje koron; 

3) leczenie uszkodzeń; 

4) zabezpieczanie pni i koron; 

5) zabezpieczanie ubytków i ran; 

6) zabiegi w strefie korzeniowej, w szczególności napowietrzanie i nawożenie; 

7) badania i przeglądy diagnostyczne. 

§ 4. W stosunku do ustanowionego pomnika przyrody, o którym mowa w § 1, wprowadza się następujące 

zakazy: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu; 

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych  

z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, 

remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 
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3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej 

gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

5) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 

6) umieszczania tablic reklamowych. 

§ 5. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje Prezydent Miasta Opola. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 

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

Województwa Opolskiego. 

Przewodniczący Rady 

Łukasz Sowada 
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