
UCHWAŁA NR XXVIII/164/16
RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE

z dnia 1 września 2016 r.

w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Niemodlin

Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 oraz art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 
2015 r., poz. 1651 ze zm.1)) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu, Rada 
Miejska w Niemodlinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się pomnikami przyrody ożywionej następujące drzewa:

1) rosnące na działce nr 521/1 k.m.9 obręb Niemodlin:

- cis pospolity (Taxus baccata) o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm: 253 cm,

- cis pospolity (Taxus baccata) o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm: 112 cm,

- cis pospolity (Taxus baccata) dwupniowy  o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 124, 87 cm,

- platan klonolistny (Platanus × hispanica) o obwodzie pnia mierzonego na  wysokości 130 cm: 490 cm,

- buk pospolity ‘Purpurea’ (Fagus sylvatica ‘Purpurea’) o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm: 
390 cm,

- dąb czerwony (Quercus rubra) o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm: 380 cm,

- klon pospolity ‘Schwedleri’ (Acer platanoides ‘Schwedleri’), o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 
130 cm: 364 cm;

2) rosnące na działce nr 91/2 k.m.1 obręb Sarny Wielkie:

- dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm: 301 cm,

- dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm: 332 cm;

3) rosnące na działce nr 89/1 k.m.1 obręb Krasna Góra:

- wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm: 350 cm;

4) rosnące w oddziale leśnym nr 146 c:

- buk pospolity (Fagus sylvatica) o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm: 341 cm,

- buk pospolity (Fagus sylvatica) o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm: 285 cm,

- buk pospolity (Fagus sylvatica) o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm: 333 cm,

- buk pospolity (Fagus sylvatica) o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm: 409 cm.

2. Tabela zawierająca wykaz gatunków, nazw i obwodów pni drzew oraz współrzędne geodezyjne
i geograficzne, lokalizujące ich położenie w terenie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Szczególnym celem ochrony drzew, o których mowa w § 1 ust. 1 jest zachowanie ich wartości 
przyrodniczych i krajobrazowych, ze względu na indywidualne cechy wyróżniające je spośród otaczającego 
krajobrazu.

§ 3. W stosunku do drzew, o których mowa w § 1 ust.1, w ramach ochrony czynnej, ustala się możliwość 
wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-zabezpieczających, zgodnych z ogólnie przyjętymi zasadami chirurgii 
drzew stosowanej do tworów przyrody ożywionej.

§ 4. W stosunku do ustanowionych niniejszą uchwałą pomników przyrody wprowadza się następujące zakazy:

1) ich niszczenia, uszkadzania lub przekształcania;

2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby wokół drzew;

3) wylewania gnojowicy w pobliżu drzew, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
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4) umieszczania tablic reklamowych na drzewach.

§ 5. Nadzór nad pomnikami przyrody sprawuje Burmistrz Niemodlina.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina.

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

§ 8. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z § 116 Statutu Gminy Niemodlin.

Przewodniczący Rady:
Z. Palak

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r., poz. 1045, z 2016 r. poz. 422.
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L.p. Gatunek  Nazwa  Obwód 

pnia 

(cm) 

Współrzędne  

geograficzne 

Współrzędne 

geodezyjne 

1.  cis pospolity  

(Taxus 

baccata) 

cis pospolity  

 „Iwo” 

253 50º 38' 32,0382" 

17º 37' 22,2317" 

 

5611921,71 

6473323,40 

2.  cis pospolity  

(Taxus 

baccata) 

cis pospolity  

 „Wiktoria” 

112 50º 38' 32,1517" 

17º 37' 20,6153" 

 

5611925,38 

6473291,66 

3.  cis pospolity  

(Taxus 

baccata) 

cis pospolity  

 „Feliks” 

124 50º 38' 32,0368" 

17º 37' 21,0957" 

 

5611921,78 

6473301,08 87 

4.  platan 

klonolistny  

(Platanus x 

hispanica) 

platan 

klonolistny  

 „Anna 

 i Arkadiusz” 

490 50º 38' 33,2270" 

17º 37' 23,6525" 

 

5611958,30 

6473351,50 

5.  buk pospolity  

Fagus sylvatica 

‘Purpurea’ 

buk pospolity 

„Brat 

Zdrówko” 

390 50º 38' 33,2392" 

17º 37' 22,5148" 

 

5611958,79 

6473329,15 

6.  dąb czerwony  

Quercus rubra 

dąb czerwony  

 „Leopold” 

380 50º 38' 32,0600" 

17º 37' 20,9866" 

 

5611922,51 

6473298,94 

7.  klon pospolity  

Acer 

platanoides 

‘Schwedleri’  

klon pospolity 

„Mikołaj” 

364 50º 38' 30,7944" 

17º 37' 21,3154" 

 

5611883,37 

6473305,20 

8.  dąb 

szypułkowy 

(Quercus 

robur) 

dąb 

szypułkowy 

301 50º 43' 05,7874" 

17º 31' 47,4768" 

 

5620417,62 

6466800,06 

9.  dąb 

szypułkowy 

(Quercus 

robur) 

dąb 

szypułkowy 

332 50º 43' 05,7904" 

17º 31' 47,2631" 

 

5620417,74 

6466795,87 

10.  wiąz  

szypułkowy 

(Ulmus laevis) 

wiąz  

szypułkowy 

350 50º 38' 11,0324" 

17º 28' 52,0010" 

 

5611333,29 

6463294,20 

11.  buk pospolity  

(Fagus 

sylvatica) 

buk pospolity  

 

341 50º 36' 47,0243" 

17º 30' 50,3774" 

 

5608721,86 

6465603,24 

12.  buk pospolity  

(Fagus 

sylvatica) 

buk pospolity  

 

285 50º 36' 46,0569" 

17º 30' 50,3792" 

 

5608691,97 

6465603,08 

Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/164/16

Rady Miejskiej w Niemodlinie

z dnia 1 września 2016 r.
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13.  buk pospolity  

(Fagus 

sylvatica) 

buk pospolity  

 

333 50º 36' 45,6812" 

17º 30' 45,8906" 

 

5608680,94 

6465514,76 

14.  buk pospolity  

(Fagus 

sylvatica) 

buk pospolity  

 

409 50º 36' 50,3150" 

17º 30' 38,0433" 

 

5608825,13 

6465361,43 

Id: BFE77256-6614-46B0-A91F-220EEFF545B0. Podpisany Strona 4




