ROZPORZĄDZENIE Nr 29
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, krajobrazowych sędziwych drzew oraz głazów narzutowych,
charakterystycznych dla pierwotnych lasów Ziemi Lubuskiej.
§ 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 Decyzją Nr 53/70 Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej w sprawie uznania za pomniki przyrody / Dz. Urz. Wojewódzkiej Rady Narodowej w
Zielonej Górze z 1971 r. Nr 1, poz. 8/, która 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 Wojewody
Lubuskiego Nr 29 z dnia 19.V.2006r.
w sprawie pomników przyrody
Nazwy i położenie pomników przyrody znajdujących się na obszarze województwa
lubuskiego
Lp.
1

Nazwa pomnika przyrody
Dąb bezszypułkowy / Quercus petraea /
- obwód 415 cm, wysokość 35 m.

2

Dąb szypułkowy / Quercus robur / obwód 550 ,cm, wysokość 25 m.

3

Skupienie drzew – Dąb szypułkowy /
Quercus robur/ - 3 sztuki o obwodach:
395 cm, 445 cm, 590 cm, wysokość od
28 do 37 m.

4

Żywotnik olbrzymi / Thuja plicata/
obwód 520 cm, wysokość 27 m

5

Skupienie drzew – Żywotnik olbrzymi /
Thuja plicata / - 3 sztuki o obwodach:
190cm, 220cm, 230 cm, wysokość 28
m.

6

Klon jawor / Acer pseudoplatanus/ obwód 510 cm, wysokość 28 m

7

Skupienie drzew – Lipa drobnolistna /
Tilia platyphyllos / - 4 sztuki o
obwodach od 360 do 450 cm, wysokość
od 29 do 32 m

Położenie
Gm. Dobiegniew, obr. ewid. Lubiewko, dz.
nr 165, własność: Skarb Państwa w
zarządzie N-ctwa Strzelce Krajeńskie, obr.
leśny Strzelce Krajeńskie, L-ctwo
Chomętowo, oddz. 27 b. Rośnie obok
budynków osady Ogardzki Młyn.
Gm. Drezdenko, obr. ewid. Rąpin, dz. nr
218/8, własność: Skarb Państwa w
zarządzie ANR. Drzewo rośnie ok. 700 m
na wschód od szosy Drezdenko –
Międzychód na skraju lasu i ugoru.
Gm. Drezdenko, obw. ewid. Karwin, dz. nr
12/1, własność: Skarb Państwa w zarządzie
N-ctwa Karwin, obr. leśny Karwin, L-ctwo
Ustronie, oddz. 12 f. Rośnie ok. 150 m na
północ od siedziby leśnictwa we wsi
Karwin.
Gm. Drezdenko, obr. ewid. Klesno, dz. nr
228/2, własność: Skarb Państwa w
zarządzie N-ctwa Smolarz, obr. leśny
Smolarz, ł-ctwo Dębogóra, oddz. 228 j.
Rośnie obok zabudowań leśniczówki.
Drzewo zrośnięte z trzech pni.
Gm. Strzelce Krajeńskie, obr. ewid.
Wielisławice, dz. nr 259/28, własność:
Skarb Państwa w zarządzie N-ctwa
Strzelce Krajeńskie, obr. leśny Wilanów,
L-ctwo Wilanów oddz. 203 a. Rosną na
południe od mostu na rzece Pełcz we wsi
Wilanów.
Gm. Strzelce Krajeńskie, obr. ewid.
Buszów, dz. nr 259/16, własność: Skarb
Państwa w zarządzie N-ctwa Strzelce
Krajeńskie, obr. leśny Wilanów, L-ctwo
Wielisławice, oddz. 186 f. Rośnie na skraju
lasu na południe od wsi Wilanów przy
drodze do Santoczna.
Gm. Strzelce Krajeńskie, obr. ewid.
Ogardy, dz. nr 189/127, własność: Skarb
Państwa w zarządzie ANR. Rosną w
Ogardach w parku przed dawnym Klubem
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Prasy i Książki.
Klon jawor / Acer pseudoplatanus / Gm. Strzelce Krajeńskie, obr. ewid.
obwód 505 cm, wysokość 21 m.
Ogardy. Rośnie ok. 500 m. na płn.-wschód
od wsi Ogardy przy drodze gminnej
z Ogard na Ogardzki Młyn do Chomętowa
Dąb szypułkowy / Quercus robur/ Gm. Santok, obr. ewid. Lipki Małe, dz. nr
obwód 730 cm, wysokość 20 m.
81/1, własność: osoba fizyczna.
Cypryśnik błotny / Taxodium distichum/ Gm. Sulechów, obr. ewid. Sulechów –
- obwód 370 cm, wysokość 21 m.
Miasto, dz. nr 435/49, własność: Gmina
Sulechów. Rośnie w Sulechowie przy Al.
Niepodleglości, zieleniec obok WBK.
Głaz narzutowy o obwodzie 1120 cm,
Gm. Sulechów, obr. ewid. Sulechów
Miasto, dz. nr 464. Umiejscowiony na
i wysokości 165 cm
trawniku u zbiegu ulic Zielonej i Wojska
Polskiego.
Dąb szypułkowy / Quercus robur/ Gm. Sulechów, obr. ewid. Krężoły, dz. nr
obwód 510 cm, wysokość 25 m.
202. Rośnie na polu przy szosie z
Sulechowa do Wolsztyna ok. 400 m na
wschód od stacji paliwowej w Krężołach
na działce osoby fizycznej.
Dąb szypułkowy / Quercus robur/ Gm. Gubin o statusie miejskim, obr. ewid.
obwód 445 cm, wysokość 28 m.
Gubin Miasto, dz. nr 200/6, własność:
Gmina Gubin o statusie miejskim. Rośnie
na placu przy garażach, ul. Zwycięstwa.
Dąb szypułkowy / Quercus robur/ Gm. Gubin, obr. ewid. Starosiedle, dz. nr
obwód 690 cm, wysokość 25 m.
46/26. Rośnie na gruntach osoby fizycznej
w parku we wsi Starosiedle.
Dąb szypułkowy / Quercus robur / Gm. Gubin, obr. ewid. Starosiedle, dz. nr
obwód 454 cm, wysokość 27 m.
46/26. Rośnie na gruntach osoby fizycznej
w parku we wsi Starosiedle.
Dąb szypułkowy / Quercus robur / Gm. Gubin, obr. ewid. Starosiedle, dz. nr
obwód 432 cm, wysokość 27 m.
46/26. Rośnie na gruntach osoby fizycznej
w parku we wsi Starosiedle.
Wiąz szypułkowy / Ulmus laevis / Gm. Gubin, obr. ewid. Komorów, dz. nr
obwód 940 cm, wysokość 17 m.
136. Rośnie we wsi Komorów, ul. Gen.
Karola Świerczewskiego przy posesji nr 7
Lipa drobnolistna / Tilia cordata/ Gm. Dąbie, obr. ewid. Lubiatów, dz. nr
obwód 440 cm, wysokość 22 m.
216. Rośnie na placu kościelnym przed
budynkiem świątyni na gruntach Parafii
Rzymsko-Katolickiej.
Dab szypułkowy / Quercus robur/ Gm. Lipinki Łużyckie, obr. ewid.
obwód 740 cm, wysokość 20 m
Zajączek, dz. nr 192/1, własność: osoba
fizyczna.
Lipa drobnolistna / Tilia cordata / Gm. Sława, obr. ewid. Kuźnica
obwód 470 cm, wysokość 27 m.
Głogowska, dz. nr 3143, własność: Skarb
Państwa w zarządzie N-ctwa Sława Śl.,
obr. leśny Kochanowo, L-ctwo Świętobór,
oddz. 143 n.
Jesion wyniosły / Fraxinus excelsior / Gm. Sława, obr. ewid. Kuźnica
obwód 320 cm, wysokość 30 m.
Głogowska, dz. nr 3143, własność: Skarb
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Państwa w zarządzie N-ctwa Sława Śl.,
obr. leśny Kochanowo, L-ctwo Świętobór,
oddz. 143 n.
Dąb szypułkowy / Quercus robur / Gm. Lubrza, obr. ewid. Zagaje, dz. nr 88/2.
obwód 675 cm, wysokość 21 m.
Rośnie na gruntach osoby fizycznej.
Dąb szypułkowy / Quercus robur/ Gm. Lubrza, obr. ewid. Zagaje, rośnie przy
obwód 580 cm, wysokość 25 m
drodze powiatowej nr 49326 ok. 0,5 km od
wsi Zagaje.
Lipa drobnolistna / Tilia cordata/ Gm. Lubrza, obr. ewid. Przełazy, dz. nr
obwód 750 cm, wysokość 15 m.
204/4, własność: Skarb Państwa we
władaniu LUW. Rośnie na terenie Ośrodka
Wypoczynkowego LUW, Zakładu Obsługi
w Przełazach.
Dąb szypułkowy / Quercus robur/ Gmina Łagów, obr. ewid. Kłodnica, rośnie
obwód 645 cm, wysokość 25 m.
przy ul. Wiejskiej nad stawem
Dąb szypułkowy / Quercus robur/ Gm. Łagów, obr. ewid. Toporów, dz. nr
obwód 870 cm, wysokość 20 m.
267/4, własność: Parafia Rzymsko
Katolicka w Toporowie. Rośnie przy
kościele w Toporowie.
Dąb szypułkowy / Quercus robur/ Gm. Łagów, obr. ewid. Toporów, dz. nr
obwód 610 cm, wysokość 20 m.
267/4, własność: Parafia Rzymsko
Katolicka w Toporowie. Rośnie przy
kościele w Toporowie.
Dąb szypułkowy / Quercus robur/ Gm. Szczaniec, obr. ewid. Dąbrówka Mała,
obwód 500 cm, wysokość 22 m.
dz. nr 10/1, własność: Skarb Państwa w
zarządzie N-ctwa Babimost, obr. leśny
Szczaniec, L-ctwo Smardzewo, oddz. 10 i.
Gm. Świebodzin, obr. ewid. Jordanowo,
Skupienie drzew – Dąb szypułkowy /
Quercus robur / - 6 sztuk o obwodach od dz. nr 334/1, własność: Parafia Rzymsko
Katolicka w Jordanowie. Rosną koło
350 do 585 cm, wysokość od 17 do 22
kościoła w Jordanowie.
m.
Dąb szypułkowy / Quercus robur /
Miasto Zielona Góra, obr. ewid. Zielona
obwód 427 cm, wysokość ok. 29 m
Góra – 11, dz. nr 458/4, własność: Skarb
państwa, władający: Państwowe
Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej
„ Poczta” z siedzibą przy ul.
Małachowskiego 2 w Warszawie. Rośnie
przy ul. Truskawkowej.

