ROZPORZADZENIA Nr 24
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 19 maja 2006 r.
w sprawie ustanowienia pomników przyrody
Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody / Dz. U.
Nr 92, poz. 880, Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz.1087/, zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się pomniki przyrody, których nazwy i położenie są określone w załączniku
do rozporządzenia.
§ 2. W stosunku do pomników przyrody, o których mowa w § 1, wprowadza się
następujące zakazy:
1/ niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;
2/ uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
3/ dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody
albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
4/ umieszczania tablic reklamowych.
§ 3. Szczególne cele ochrony pomników przyrody, to zachowanie dla celów naukowych,
dydaktycznych i krajobrazowych sędziwych drzew wyróżniających się z otoczenia.
§ 4. Nadzór nad pomnikami przyrody, o których mowa w § 1, sprawuje Wojewódzki
Konserwator Przyrody.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

----------------------------1/ Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone Zarządzeniem Nr 23/85 Wojewody Zielonogórskiego
z dnia 6 marca 1985 r. , w sprawie uznania za pomniki przyrody / Dz. Urz. Woj Zielonogórskiego z
1985 r. Nr 4, poz. 92/, które na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody / Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm. / traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia, z tym że na podstawie art. 153 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
/ Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm./ ustanowione pomniki przyrody stały się pomnikami przyrody w
rozumieniu niniejszej ustawy.

Załącznik
do Rozporządzenia Nr 24
Wojewody Lubuskiego
z dnia 19 maja 2006 r.
Nazwy i położenie pomników przyrody znajdujących się na obszarze województwa
lubuskiego
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Nazwa pomnika przyrody
Platan klonolistny / Platanus
acerifolia/ obwód 550 cm,
wysokość 20 m
Aleja drzew – 9 Platanów
klonolistnych / Platanus
acerifolia/ o obwodach od 210 do
360 cm, wysokość 12 – 20 m
Platan klonolistny / Platanus
acerifolia/ obwód 355 cm,
wysokość 12 m
Aleja drzew - 6 Platanów
klonolistnych / Platanus acerifolia/
o obwodach od 170 do 310 cm,
wysokość 12 – 20 m
Wiąz szypułkowy / Ulmus laevis/
obwód 335 cm, ,wysokość 29 m.

Położenie
Gm. Brody, obr. ewid. Brody, dz. nr 48
własność: Gmina Brody. Drzewo rośnie na
posesji szkolnej przy ul. Kilińskiego.
Gm. Gubin, obr. ewid. Gubin miasto.
Drzewa rosną przy ul. Żymirskiego na
północ od skrzyżowania z ul. Różaną.
Gm. Gubin, obr. ewid Gubin miasto, dz. nr
5/2 własność: Gmina Gubin miasto. Drzewo
rośnie przy ul Różanej na placu byłego domu
kultury.
Gm. Gubin, obr. ewid. Gubin miasto.
Drzewa rosną przy ul. Rycerskiej na
południe od skrzyżowania z ul. Różaną.

Gm. Babimost, obr. ewid. Kolesin, dz. nr
95/12 własność IEC – PH Sp. z o. o. ,
Warszawa ul. Niedźwiedzia 39 b. Drzewo
rośnie w parku przy pałacu w Kolesinie .
Klon zwyczajny / Acer platanoides Gm. Babimost, obr. ewid. Kolesin, dz. nr
/ obwód 290 cm, wysokość 28 m
95/12 własność IEC – PH Sp. z o. o.
Warszawa. Drzewo rośnie w parku przy
pałacu w Kolesinie
Wiąz szypułkowy / Ulmus laevis/ Gm. Babimost, obr. ewid. Kolesin, dz. nr
obwód 360 cm, wysokość 31 m
95/12 własność IEC – PH Sp. z o. o. ,
Warszawa. Drzewo rośnie w parku z tyłu
budynku gospodarczego w Kolesinie.

