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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 21 stycznia 2022 r. 

w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie parku przy Zespole Szkół w Głogówku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.  U.  z 2021 r. 
poz. 1372, 1834) art. 44 ust. 1, ust. 2, ust. 3a oraz art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz.  U.  z 2021 r. poz. 1098, 1718) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 
w Opolu, Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody: 

1) Drzewo gatunku grab pospolity (Carpinus betulus) o nazwie „SZYMON”, rosnące w Głogówku na terenie 
działki nr 296 mapa 3 obręb Winiary – Zespół Szkół w Głogówku. Wymiary i położenie pomnika przyrody 
określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) Drzewo gatunku grab pospolity (Carpinus betulus) o nazwie „BOLESŁAW”, rosnące w Głogówku 
na terenie działki nr 296 mapa 3 obręb Winiary – Zespół Szkół w Głogówku. Wymiary i położenie 
pomnika przyrody określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) Drzewo gatunku grab pospolity (Carpinus betulus) o nazwie „EMANUEL”, rosnące w Głogówku 
na terenie działki nr 296 mapa 3 obręb Winiary – Zespół Szkół w Głogówku. Wymiary i położenie 
pomnika przyrody określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały; 

4) Drzewo gatunku klon jawor (Acer pseudoplatanus) o nazwie BOLESŁAW”, rosnące w Głogówku na 
terenie działki nr 296 mapa 3 obręb Winiary – Zespół Szkół w Głogówku. Wymiary i położenie pomnika 
przyrody określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały; 

5) Drzewo gatunku grab pospolity (Carpinus betulus) o nazwie „ROMAN”, rosnące w Głogówku 
na terenie działki nr 296 mapa 3 obręb Winiary – Zespół Szkół w Głogówku. Wymiary i położenie 
pomnika przyrody określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały; 

§ 2. Ustanowienie pomników przyrody, o których mowa w § 1, przyczyni się do podkreślenia wartości 
kulturowej, przyrodniczej i edukacyjnej. 

§ 3. W stosunku do pomników przyrody wymienionych w § 1, w ramach ochrony czynnej, ustala się 
możliwość wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych. 

§ 4. W stosunku do pomników przyrody o których mowa w § 1, wprowadza się następujące zakazy: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania pomnika przyrody; 

2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 

3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej 
gospodarce leśnej, wodnej lub rybackiej; 

4) umieszczania tablic reklamowych. 

§ 5. Nadzór nad ochroną ustanowionych niniejszą uchwałą pomników przyrody sprawuje Burmistrz 
Głogówka 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka. 
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku 

 
 

Jerzy Kunert 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr  

Rady Miejskiej w Głogówku 

z dnia 21 stycznia 2022 r. 

Arkusz ewidencyjny pomnika przyrody 

Nazwa i wymiary:  

Wymiary Obiekt poddany 
ochronie 

Nazwa pomnika 
przyrody Obwód Wysokość 

Drzewo gatunku grab 
pospolity (Carpinus 

betulus) 

SZYMON 221 cm 25 m 

Lokalizacja  

Nr działki Obręb 
geodezyjny 

Właściciel Współrzędne geograficzne 

296 Winiary Powiat Prudnicki N 50°21ʼ34.48ʼʼ E 17°52ʼ06.93ʼʼ 

Opis otoczenia: 

Park przy Zespole Szkół w Głogówku 

Cechy zdrowotne: 

w odziomku do wysokości 1,7 m uszkodzenia mechaniczne, zabliźnione, mursz twardy 

Cechy charakterystyczne: 

Okazałe rozmiary, dzięki czemu asymiluje więcej zanieczyszczeń produkując niezbędny do życia tlen, 
tworząc sprzyjający dla człowieka mikroklimat. Cenny gatunek biocenotyczny charakterystyczny dla 
żyznych siedlisk 

Uwagi: 

Oznakowanie obiektu 

Arkusz ewidencyjny pomnika przyrody  

Nazwa i wymiary:  

Wymiary Obiekt poddany 
ochronie 

Nazwa pomnika 
przyrody Obwód Wysokość 

Drzewo gatunku grab 
pospolity (Carpinus 

betulus) 

BOLESŁAW 251 cm 22 m 

Lokalizacja  

Nr działki Obręb 
geodezyjny 

Właściciel Współrzędne geograficzne 

296 Winiary Powiat Prudnicki N 50°21ʼ31.89ʼʼ E 17°52ʼ05.55ʼʼ 

Opis otoczenia: 

Park przy Zespole Szkół w Głogówku 

Cechy zdrowotne: 
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Do 15% posusz drobny i średni, do redukcji, miejscami odpadająca kora, na wysokości 1,8 m ubytek 
mechaniczny, zabliźniony, mursz twardy 

Cechy charakterystyczne: 

Okazałe rozmiary, dzięki czemu asymiluje więcej zanieczyszczeń produkując niezbędny do życia tlen, 
tworząc sprzyjający dla człowieka mikroklimat. Cenny gatunek biocenotyczny charakterystyczny dla 
żyznych siedlisk 

Uwagi: 

Oznakowanie obiektu 

Arkusz ewidencyjny pomnika przyrody  

Nazwa i wymiary:  

Wymiary Obiekt poddany 
ochronie 

Nazwa pomnika 
przyrody Obwód Wysokość 

Drzewo gatunku grab 
pospolity (Carpinus 

betulus) 

EMANUEL 204 cm 27 m 

Lokalizacja  

Nr działki Obręb 
geodezyjny 

Właściciel Współrzędne geograficzne 

296 Winiary Powiat Prudnicki N 50°21ʼ32.61ʼʼ E 17°52ʼ06.15ʼʼ 

Opis otoczenia: 

Park przy Zespole Szkół w Głogówku 

Cechy zdrowotne: 

5% posusz średni, do redukcji. 

Cechy charakterystyczne: 

Okazałe rozmiary, dzięki czemu asymiluje więcej zanieczyszczeń produkując niezbędny do życia tlen, 
tworząc sprzyjający dla człowieka mikroklimat. Cenny gatunek biocenotyczny charakterystyczny dla 
żyznych siedlisk 

Uwagi: 

Oznakowanie obiektu 

Arkusz ewidencyjny pomnika przyrody  

Nazwa i wymiary:  

Wymiary Obiekt poddany 
ochronie 

Nazwa pomnika 
przyrody Obwód Wysokość 

Drzewo gatunku klon 
jawor (Acer 

pseudoplatanus) 

BOLESŁAW 265 cm 28 m 

Lokalizacja  

Nr działki Obręb 
geodezyjny 

Właściciel Współrzędne geograficzne 

296 Winiary Powiat Prudnicki N 50°21ʼ34.28ʼʼ E 17°52ʼ06.73ʼʼ 

Opis otoczenia: 
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Park przy Zespole Szkół w Głogówku 

Cechy zdrowotne: 

Bardzo dobra kondycja zdrowotna. Brak zauważalnych uszkodzeń. Nie wykazuje cech osłabienia, 
chorobowych czy innych mogących wpłynąć na jego dalszą wegetację 

Cechy charakterystyczne: 

Wybitne walory estetyczne, okazałe rozmiary, dzięki czemu asymiluje więcej zanieczyszczeń produkując 
niezbędny do życia tlen, tworząc sprzyjający dla człowieka mikroklimat. 

Uwagi: 

Oznakowanie obiektu 

Arkusz ewidencyjny pomnika przyrody  

Nazwa i wymiary:  

Wymiary Obiekt poddany 
ochronie 

Nazwa pomnika 
przyrody Obwód Wysokość 

Drzewo gatunku grab 
pospolity (Carpinus 

betulus) 

ROMAN 201 cm 15 m 

Lokalizacja  

Nr działki Obręb 
geodezyjny 

Właściciel Współrzędne geograficzne 

296 Winiary Powiat Prudnicki N 50°21ʼ31.63ʼʼ E 17°52ʼ05.79ʼʼ 

Opis otoczenia: 

Park przy Zespole Szkół w Głogówku 

Cechy zdrowotne: 

Bardzo dobra kondycja zdrowotna. Brak zauważalnych uszkodzeń. Nie wykazuje cech osłabienia, 
chorobowych czy innych mogących wpłynąć na jego dalszą wegetację 

Cechy charakterystyczne: 

Wybitne walory estetyczne, okazałe rozmiary, dzięki czemu asymiluje więcej zanieczyszczeń produkując 
niezbędny do życia tlen, tworząc sprzyjający dla człowieka mikroklimat. 

Uwagi: 

Oznakowanie obiektu 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1098, 1718) formami ochrony przyrody są między innymi pomniki przyrody. W myśl art.40 ww. 
ustawy, pomnikami przyrody definiuje się pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich 
skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz 
odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów 
drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy 
narzutowe oraz jaskinie. 

O objęciu ochroną prawną drzew rosnących na terenie parku przy Zespole Szkół 
w Głogówku wystąpił Zarząd Powiatu w Prudniku będący właścicielem działki nr 296 mapa 3 obręb 
Winiary na której rosną drzewa wnioskowane o ustanowienie na pomnik przyrody. Drzewa wyróżniają się 
ze względu na obwód, wysokość oraz indywidualne cechy spośród pozostałych rosnących na tym terenie 
drzew. Ustanowienie proponowanych pomników przyrody przyczynią się do uwydatnienia ich wartości 
przyrodniczo-krajobrazowych oraz do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców i dbałości 
o przyrodę. Ustanowienie ww. drzew za pomniki przyrody ma istotne znaczenie w kształtowaniu wizerunku 
Gminy Głogówek jako dbającej o ochronę przyrody oraz pozwoli na ich zachowanie dla przyszłych 
pokoleń. Podjęcie niniejszej uchwały, zwiększy liczbę drzew o statusie pomnika przyrody, które rosną na 
terenie Gminy Głogówek. 

Zgodnie z art. 44 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy, ustanowienie pomników przyrody następuje w drodze 
uchwały rady gminy. 

Zgodnie z art. 44 ust. 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, 1718) projekt 
uchwały ustanawiający pomnik przyrody, wymaga uzgodnienia z właściwym Regionalnym Dyrektorem 
Ochrony Środowiska. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, postanowieniem  nr WPN.623.19.2021.AP z dnia 
30 grudnia 2021 r postanowił uzgodnić projekt uchwały Rady Gminy Głogówek. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 

 

Sporządziła 
Klaudia Maciossek 
podinspektor ds. ochrony środowiska    
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