UCHWAŁA NR XII/120/12
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie uznania za pomnik przyrody.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ) oraz art. 40 ust. 1, art. 44 ust. 1, ust. 2, ust. 3a, art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.2) ) uchwala się, co
następuje :
§ 1. 1. Uznaje się za pomnik przyrody pod nazwą "Bolesław", zwany dalej pomnikiem, dąb szypułkowy
o obwodzie pnia na wysokości pierśnicy 451 cm, rosnący na granicy dz. nr 327 i nr 56 obręb Sycowice, Gmina
Czerwieńsk.
2. Drzewo opisane w ust. 1 podlega ochronie w celu zachowania szczególnej wartości przyrodniczej
i krajobrazowej.
§ 2. W stosunku do pomnika wprowadza się następujace zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania;
2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
3) zmiany sposobu użytkowania ziemi;
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej
gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
5) umieszczania tablic reklamowych.
§ 3. Nadzór nad pomnikiem sprawuje Burmistrz Czerwieńska.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.
1220 z późn. zm.)  pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska
o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się
indywidualnymi cechami, wyrózniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy
gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospoady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.
Zgodnie z art. 44 ust. 1 ww. ustawy o ochronie przyrody, ustanowienie pomnika przyrody, stanowiska
dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo  krajobrazowego następuje w drodze uchwały
rady gminy. Przedmiotowy dąb szypułowy o obwodzie pnia na wysokości pierśnicy 451 cm, rosnący na granicy dz.
nr 327 i nr 56 obręb Sycowice posiada wyjątkowe walory przyrodnicze, estetyczne, osobnicze i krajobrazowe,
a jego indywidualne cechy wyróżniają go spośród otaczającego krajobrazu w pełni zasługują na wyróżnienie
i objęcie ochroną indywidualną. Objęcie ochroną prawną przedmiotowego obiektu pozwoli na pełniejsze
zabezpieczenie przed bezmyślnym zniszczeniem. Po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Czerwieńska z dnia 17
stycznia 2012 r., znak: GGRiOŚ.612.2.2012 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Rady Miejskiej
w Czerwieńsku o ustanowienie pomnika przyrody, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
w piśmie z dnia 26 stycznia 2012 r., znak: WPNI.6230.3.2012.DI zaakceptował w zakresie ochrony przyrody
ustalenia zawarte w przedmiotowym projekcie uchwały.
1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr
181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.
1458; z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r., Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675;
z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664;
z 2010 r., Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804; z 2011 r., Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241, Nr 224, poz.
1337.
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