UCHWAŁA NR XXVI/228/09
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 21 października 2009 roku
w sprawie uznania za pomniki 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) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się pomnikami przyrody obiekty znajdujące się na terenie Gminy
Czerwieńsk, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

1)
2)
3)
4)
5)

§ 2. W stosunku do obiektów wymienionych w § 1 wprowadza się następujące zakazy:
niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektów;
uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
zmiany sposobu użytkowania ziemi;
dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody
albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
umieszczania tablic reklamowych.

§ 3. Nadzór nad ustanowionymi pomnikami przyrody powierza się Nadleśnictwu
Zielona Góra.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Leszek Jędras

TP
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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 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420.

Załącznik do uchwały nr XXVI/228/09
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 21.10.2009 r.

WYKAZ OBIEKTÓW
UZNANYCH ZA POMNIKI PRZYRODY

Lp.

1.

Przedmiot objęty
ochroną
dąb szypułkowy
/Quercus robur/
nazwa: Włodek
obwód: 419 cm
wysokość: 24 m
wiek: około 140 lat

2.

dąb szypułkowy
/Quercus robur/
obwód: 366 cm
wysokość: 23 m
wiek: około 140 lat

3.

bluszcz pospolity
/Hedera helix/
obwód: 50 cm
wysokość: 14 m
wiek: około 60 lat

Lokalizacja - położenie
gmina Czerwieńsk
dz. nr 526/3 obręb Leśniów Wielki
nadleśnictwo: Zielona Góra
obręb leśny: Nietków
leśnictwo: Nietków
oddz.: 526 k
gmina Czerwieńsk
dz. nr 526/1 obręb Leśniów Wielki
nadleśnictwo: Zielona Góra
obręb leśny: Nietków
leśnictwo: Nietków
oddz. 526 j
gmina Czerwieńsk
dz. nr 510/1 obręb Nietków
nadleśnictwo: Zielona Góra
obręb leśny: Nietków
leśnictwo: Nietków
oddz. 510 f

Właściciel działki lub
zarządca

Stan zdrowia

Informacje dodatkowe

Nadleśnictwo Zielona Góra
z siedzibą: Wilkanowo,
Przysiółek Rybno 31
65 - 950 Zielona Góra

korona drzewa
zdrowa,
z pojedynczymi
uschniętymi
konarami

obiekt oddalony około 1 km
od Leśniowa Wielkiego przy
drodze gminnej do Lasek;
drzewo nie wymaga
zabiegów konserwatorskich

Nadleśnictwo Zielona Góra
z siedzibą: Wilkanowo,
Przysiółek Rybno 31
65 - 950 Zielona Góra

korona drzewa
zdrowa,
z pojedynczymi
uschniętymi
konarami

obiekt oddalony około 1 km
od Leśniowa Wielkiego, 50 m
od drogi gminnej do Lasek;
drzewo nie wymaga
zabiegów konserwatorskich

Nadleśnictwo Zielona Góra
z siedzibą: Wilkanowo,
Przysiółek Rybno 31
65 - 950 Zielona Góra

okaz zdrowy,
lekko
uszkodzony pień
z zabliźnioną
raną

obiekt oddalony około 200 m
od Nietkowa, 100 m na
wschód od drogi do
miejscowości
Leśniów Wielki;
drzewo nie wymaga
zabiegów konserwatorskich

4.

5.

grupa 3 dębów
szypułkowych
/Quercus robur/
obwody: 1. 320 cm
2. 295 cm
3. 280 cm
wysokość: 1. 29 m
2. 28 m
3. 28 m
wiek: około 190 lat

gmina Czerwieńsk
dz. nr 487/1 obręb Nietków
nadleśnictwo: Zielona Góra
obręb leśny: Nietków
leśnictwo: Nietków
oddz. 487 a

Nadleśnictwo Zielona Góra
z siedzibą: Wilkanowo,
Przysiółek Rybno 31,
65 - 950 Zielona Góra

korony drzew
zdrowe,
z pojedynczymi
uschniętymi
gałęziami

obiekty oddalone około
500 m od strzelnicy
wojskowej i hurtowni CPN
w Czerwieńsku,
drzewa nie wymagają
zabiegów konserwatorskich

głaz narzutowy
obwód: 800 cm
wysokość: 1,2 m

gmina Czerwieńsk
dz. nr 464/2 obręb Płoty
nadleśnictwo: Zielona Góra
obręb leśny: Nietków
leśnictwo: Czerwieńsk
oddz. 464j

Nadleśnictwo Zielona Góra
z siedzibą: Wilkanowo,
Przysiółek Rybno 31,
65 - 950 Zielona Góra

-

głaz nie wymaga zabiegów
konserwatorskich

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
Nr 92, poz. 880 ze 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,
wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków
rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz
jaskinie.
Nadleśnictwo Zielona Góra wystąpiło do Rady Gminy w Czerwieńsku z prośbą
o rozpatrzenie wniosków o uznanie obiektów wymienionych w załączniku do niniejszej
uchwały za pomniki przyrody.
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.
Przedmiotowe obiekty posiadają wyjątkowe walory przyrodnicze, estetyczne,
osobnicze i krajobrazowe, a ich indywidualne cechy wyróżniające je spośród otaczającego
krajobrazu w pełni zasługują na wyróżnienie i objęcie ochroną indywidualną.
Objęcie ochroną prawną przedmiotowych obiektów pozwoli na pełniejsze
zabezpieczenie ich przed bezmyślnym zniszczeniem.
Po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Czerwieńska z dnia 03 września 2009 r., znak:
GGRiOŚ 613-8/1/09 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Rady Miejskiej o ustanowienie
pomników przyrody, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
w postanowieniu z dnia 18 września 2009 r., znak: RDOŚ-08-WPN I-6634-11/09/wm
uzgodnił w zakresie ochrony przyrody przedmiotowy projekt uchwały.

