
UCHWAŁA NR LVIII/405/22 
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE 

z dnia 28 września 2022 r. 

w sprawie zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną w alei stanowiącej pomnik 
przyrody 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy                
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), 
art. 44 ust. 1 i ust. 2, ust. 3, ust. 3a i ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem 
Ochrony Środowiska w Opolu, Rada Miejska w Byczynie uchwala,  co następuje: 

§ 1. 1. Zmniejsza się z 28 sztuk do 16 sztuk liczbę drzew objętych ochroną w pomniku 
przyrody, ustanowionym Rozporządzeniem Nr 0151/38/05 Wojewody Opolskiego z dnia 
26 października 2005 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody opisanego pod pozycją 
167 załącznika do rozporządzenia (Dz. Urz.Woj. Opolskiego z 2005 r. Nr 72 poz. 2231) 
zmienionego uchwałą Nr XXII/162/20 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 kwietnia 2020 r. 
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z 1 szt. drzewa z gatunku buk zwyczajny 
wchodzącego w skład pomnika przyrody (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020 r. poz.1329). 

2. Zmiana liczby drzew w pomniku przyrody następuje w wyniku wyłączenia z ochrony drzew, 
które ze względu na zły stan zdrowotny utraciły bezpowrotnie wartość przyrodniczą, których 
nie odnaleziono podczas przeprowadzonej inwentaryzacji oraz w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa powszechnego. 

3. Gatunki, wymiary oraz lokalizację drzew, o których mowa w ust. 2 określa załącznik                   
nr 1 do niniejszej uchwały. 

4. Po wyłączeniu z ochrony drzew, o których mowa w ust. 2 w skład pomnika przyrody, który 
otrzymuje  nazwę „Aleja bukowo-dębowa przy Fasalniku" wchodzi 16 sztuk drzew, których 
gatunek, obwód pnia, położenie oraz lokalizację według współrzędnych geograficznych w układzie 
PL-1992 określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Szczególnym celem ochrony pomnika przyrody jest zachowanie jego wartości 
przyrodniczej i krajobrazowej. 

§ 3. W stosunku do pomnika przyrody wprowadza się następujące zakazy: 

1) niszczenia lub uszkadzania, 

2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby w obrębie pomnika przyrody, 

3) dokonywania zmian stosunków wodnych w obrębie pomnika przyrody, jeżeli nie służą 
ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej i leśnej, 

4) wylewania gnojowicy, za wyjątkiem nawożenia sąsiadujących z pomnikiem przyrody gruntów 
rolnych, 

5) umieszczania na pomniku przyrody tablic reklamowych. 

§ 4. W stosunku do pomnika przyrody, w ramach czynnej ochrony, ustala się: 

1) obowiązek monitorowania oznakowania pomnika przyrody (jego poszczególnych drzew)                   
i uzupełniania jego braku, 

2) obowiązek monitorowania stanu zdrowotnego pomnika przyrody (jego poszczególnych 
drzew) oraz wykonywania prac pielęgnacyjnych i zabezpieczających na potrzeby ochrony 
przyrody w ramach zabiegów pielęgnacyjnych oraz w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa 
użytkowników nieruchomości, na których zlokalizowane są poszczególne drzewa tworzące 
aleję pomnikową bądź nieruchomościach sąsiednich, 

3) wykonywanie działań w celu utrzymania właściwego stanu pomnika przyrody i realizacji 
celów ochrony. 

§ 5. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje Burmistrz Byczyny. 
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny. 

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

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Byczynie 

 
 

Urszula Bilińska 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/405/22 

Rady Miejskiej w Byczynie 

z dnia 28 września 2022 r. 

Wykaz drzew, z których znosi się formę ochrony przyrody 

Lp. Gatunek drzewa Obwód pnia  
na wysokości 130cm 

          (cm) 

               Położenie 
(nr ewidencyjny działki, obręb, opis)  

Współrzędne geograficzne  
PL-1992  

1 2 3 4 5 
  1. buk zwyczajny 

(Fagus sylvatica) 
 315 161/2, ark. mapy 4, Miechowa  

teren leśny oddz. 161k 
x:365912,67; y:438925,30 

  2. buk zwyczajny 
(Fagus sylvatica) 

 318 161/1, ark. mapy 4, Miechowa 
teren leśny oddz. 161d 

x:366065,02; y:438899,62 

3. buk zwyczajny 
(Fagus sylvatica) 

 370 161/1, ark. mapy 4, Miechowa  
teren leśny oddz. 161d 

x:366070,60; y:438898,86 

4. buk zwyczajny 
(Fagus sylvatica) 

 432 161/1, ark. mapy 4, Miechowa  
teren leśny oddz. 161d 

x:366085,10; y:438901,72 

5. buk zwyczajny 
(Fagus sylvatica) 

 304 161/1, ark. mapy 4, Miechowa  
teren leśny oddz. 161d 

x:366111,94; y:438899,65 

6. buk zwyczajny 
(Fagus sylvatica) 

 360 161/1, ark. mapy 4, Miechowa  
teren leśny oddz. 161d 

x:366122,13; y:438900,31 

7. buk zwyczajny 
(Fagus sylvatica) 

 462 161/1, ark. mapy 4, Miechowa  
teren leśny oddz. 161d 

x:366141,77; y:438902,10 

8. buk zwyczajny 
(Fagus sylvatica) 

         -                     - nie odnaleziono 

9. buk zwyczajny 
(Fagus sylvatica) 

         -                     - nie odnaleziono 

 10. buk zwyczajny 
(Fagus sylvatica) 

         -                     - nie odnaleziono 

 11. buk zwyczajny 
(Fagus sylvatica) 

         -                     - nie odnaleziono 

 12. buk zwyczajny 
(Fagus sylvatica) 

         -                     - nie odnaleziono 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/405/22 

Rady Miejskiej w Byczynie 

z dnia 28 września 2022 r. 

Wykaz drzew wchodzących w skład pomnika przyrody- "Aleja bukowo-dębowa przy Fasalniku" 

Lp. Gatunek drzewa Obwód pnia  
na wysokości 130cm 

           (cm) 

               Położenie 
(nr ewidencyjny działki, obręb, opis)  

Współrzędne geograficzne  
PL-1992  

1 2 3 4 5 
  1. buk zwyczajny 

(Fagus sylvatica) 
 365 161/2, ark. mapy 4, Miechowa  

teren leśny oddz. 161k 
x:365793,48; y:438930,91 

  2. buk zwyczajny 
(Fagus sylvatica) 

 420 161/2, ark. mapy 4, Miechowa  
teren leśny oddz. 161k 

x:365796,50; y:438934,41 

  3. dąb szypułkowy 
(Quercus robur) 

 310 161/2, ark. mapy 4, Miechowa  
teren leśny oddz. 161k 

x:365814,82; y438935,09 

  4. buk zwyczajny 
(Fagus sylvatica) 

 375 161/2, ark. mapy 4, Miechowa  
teren leśny oddz. 161k 

x:365872,62; y:438939,61 

  5. buk zwyczajny 
(Fagus sylvatica) 

308 161/2, ark. mapy 4, Miechowa  
teren leśny oddz. 161k 

x:365890,10; y:438933,61 

  6. buk zwyczajny 
(Fagus sylvatica) 

 290 161/2, ark. mapy 4, Miechowa  
teren leśny oddz. 161k 

x:365891,77; y:438932,05 

  7. dąb szypułkowy 
(Quercus robur) 

 300 161/2, ark. mapy 4, Miechowa  
teren leśny oddz. 161k 

x:365935,48; y:438907,50 

  8. buk zwyczajny 
(Fagus sylvatica) 

 342 161/2, ark. mapy 4, Miechowa  
teren leśny oddz. 161k 

x:365935,85; y:438901,18 

  9. dąb szypułkowy 
(Quercus robur) 

 345 161/1, ark. mapy 4, Miechowa  
teren leśny oddz. 161d 

x:365997,73; y:438891,53 

10. dąb szypułkowy 
(Quercus robur) 

 370 161/1, ark. mapy 4, Miechowa  
teren leśny oddz. 161d 

x:366039,91; y:438893,81 

11. buk zwyczajny 
(Fagus sylvatica) 

 402 161/1, ark. mapy 4, Miechowa  
teren leśny oddz. 161d 

X:366058,09; y:438896,45 

12. buk zwyczajny 
(Fagus sylvatica) 

 403 161/1, ark. mapy 4, Miechowa  
teren leśny oddz. 161d 

x:366097,88; y:438898,45 

13. buk zwyczajny 
(Fagus sylvatica) 

 373 161/1, ark. mapy 4, Miechowa  
teren leśny oddz. 161d 

x:366102,82; y:438897,86 

14. buk zwyczajny 348 161/1, ark. mapy 4, Miechowa  x:366119,77; y:438899,60 
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(Fagus sylvatica) teren leśny oddz. 161d 
15. buk zwyczajny 

(Fagus sylvatica) 
332 161/1, ark. mapy 4, Miechowa  

teren leśny oddz. 161d 
x:366146,65; y:438905,08 

16. buk zwyczajny 
(Fagus sylvatica) 

395 161/1, ark. mapy 4, Miechowa  
teren leśny oddz. 161d 

x:366156,00; y:438906,68 
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