
Druk 323 

Uchwała Nr ………….. 

Rady Gminy Lubsza 

z dnia ……………. roku 

 

w sprawie nadania imienia dla pomnika przyrody – dębu szypułkowego rosnącego na 

działce nr 435  obrębu Mąkoszyce położonej przy ul. Pocztowa w Mąkoszycach 

 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 44 ust.1, ust. 2 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916) w 

uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu, Rada Gminy Lubsza 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Pomnikowi przyrody drzewu z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie 

pnia 660 cm (mierzonym na wysokości 1,3 m) i wysokości 28 m, rosnącemu na działce nr 

435  obrębu Mąkoszyce położonej przy ul. Pocztowej w Mąkoszycach nadaje się imię 

,,Jerzy”. 

2. Współrzędne geograficzne umiejscowienia pomnika przyrody są następujące: 

50°56’28,40” N  17°38’3,33” E. 

 

§ 2 

W stosunku do pomnika przyrody w ramach ochrony czynnej ustala się możliwość: 

1) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających koronę; 

2) zabezpieczania ubytków i ran powierzchniowych pnia. 

 

§ 3 

W stosunku do pomnika przyrody wprowadza się następujące zakazy: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu; 

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

związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, 

utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;  

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;  

4) zmiany sposobu użytkowania ziemi;  

5) umieszczania tablic reklamowych. 

 

 



§ 4 

Prace wykonywane na potrzeby ochrony przyrody (cięcia w koronie drzewa, wiązania 

konarów, zabezpieczanie ran) wykonywane są po uzgodnieniu z organem ustanawiającym 

daną formę ochrony przyrody na koszt właściciela nieruchomości, na której rośnie drzewo. 

§ 5 

Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje  Wójt Gminy Lubsza. 

 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubsza. 

 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego  

 

Bogusław Gąsiorowski 

Wójt Gminy Lubsza 

 



 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 

2022 r. poz. 916) ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały rady gminy. 

Zgodnie z art. 44 ust. 2 tej ustawy, uchwała rady gminy, o której mowa w ust. 1, określa 

nazwę danego obiektu, jego położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony, 

w razie potrzeby ustalenia dotyczące jego czynnej ochrony oraz zakazy właściwe dla tego 

obiektu, obszaru lub jego części, wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 45 ust. 1 

ww. ustawy. 

Zgodnie z art. 44 ust. 3a ustawy o ochronie przyrody projekty uchwał, o których mowa 

w ust. 1 i 3, wymagają uzgodnienia z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska.  

Pismem z dnia 6 maja 2022 r. pani Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Mąkoszycach  zwróciła się z wnioskiem o nadanie imienia pomnikowi przyrody, drzewu z 

gatunku dąb szypułkowy rosnącemu na działce nr 435  obrębu Mąkoszyce położonej przy ul. 

Pocztowej w Mąkoszycach proponując imię „Jerzy”. 

 


