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Wykaz pomników przyrody na terenie Gminy Chełmek

L. p. Gatunek Lokalizacja Podstawa prawna

Zabytkowy park w Bobrku

Rozporządzenie 
Nr 7/97 
Wojewody Bielskiego 
z dnia 3 września 1997r.
(Dz.  Urz.  Wojewody
Bielskiego  z  1997  roku
Nr 7/97 )

1 Dąb  szypułkowy  (Quercus
robur) o obw. 425 cm

rosnący 25 m od wjazdu do danej
oficyny

2 Grupa 11 dębów o obw. 330-450
cm

rosnący wzdłuż ścieżki  biegnącej
na zachód od pałacu i zabudowań
gospodarczych

3 Grupa  3  buków zwyczajnych  o
obw. 300, 305, 330 cm

rosnący  w  płn-  zach.  narożniku
parku,  obok  mostka  na  rowie
odwadniającym

4 Grupa 3 grabów zwyczajnych o
obw. 180, 210, 220 cm

rosnący w odległości ok. 50 m na
wschód od grupy 3 buków

5 Grupa  4  dębów  szypułkowych
(Quercus robur) o obw. 350-400
cm, 

rosnący w płn- zach. części parku,
na wschód od dębu l.p. 6

6 Dąb  szypułkowy  (Quercus
robur) o  obw.  550  cm
(największy okaz w parku)

rosnący  w  płn-  zach.  części  na
obrzeżu  parku,  po  lewej  stronie
alejki  skrajnej,  oddzielającej
starodrzew  parkowy  od  gruntów
rolnych, w odległości ok 50 m od
wjazdu do oficyny  

7 Jesion  wyniosły  (Fraximus
excelsior)  o obw. 300 cm 

rosnący w odległości ok. 25 m na
południe od obelisku w płd. części
parku

8 Skupienie 8 drzew:
• 4 jawory o obw. 200-260

cm
• 3  klony  zwyczajne  o

obw. 280, 290, 320 cm
• 1 grab zwyczajny o obw.

230 cm

rosnący  w  płd-  wsch.  Części
parku  w  otoczeniu  cisa
pospolitego

9 Cis pospolity o obw. 190 cm rosnący  w  płd.  części  parku,  w
pobliżu skupienia drzew l.p. 8

10 Dąb  szypułkowy  (Quercus
robur) o obw. 490 cm

rosnący  w   centralnej  części
parku,  na  środku  polany
widokowej

11 Grab pospolity o obw. 295 cm rosnący w płn-wsch. części parku
w  odległości  ok.  150  m  od
kościoła katolickiego 

12 Dąb  szypułkowy  (Quercus
robur) o obwodzie pnia 500 cm i
wysokości 26 m 

Rosnący na działce oznaczonej w
ewidencji  gruntów nr  1263 obręb
Bobrek, w pobliżu leśniczówki na
tzw.  Nowopolu  (współrzędne:
50°05'26.54” północ, 19°16' 01.11”
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południe). Teren  należący  do
Skarbu  Państwa  w  zarządzie
lasów Państwowych Nadleśnictwo
Chrzanów Leśnictwo Żarki.  

13 Dąb  szypułkowy  (Quercus
robur) o obwodzie pnia 380 cm i
wysokości 25 m

Rosnący na działce oznaczone w
ewidencji  gruntów nr  1263 obręb
Bobrek, w pobliżu leśniczówki na
tzw.  Nowopolu  (współrzędne:
50°05'30.90”  północ,  19°16'
00.08”  południe).  Teren  należący
do  Skarbu  Państwa  w zarządzie
lasów Państwowych Nadleśnictwo
Chrzanów Leśnictwo Żarki.

14 Jesion  wyniosły  (Fraximus
excelsior)  o obwodzie pnia 370
cm i wysokości 18 m

Rosnący na działce oznaczonej w
ewidencji  gruntów nr  1482 obręb
Bobrek,   na  terenie  podwórza
leśniczówki  na  tzw.  Nowopolu
(współrzędne:  50°05'26.44”
północ,  19°15'  37.32”  południe).
Teren  należący  do  Skarbu
Państwa  w  zarządzie  lasów
Państwowych  Nadleśnictwo
Chrzanów Leśnictwo Żarki


