ROZPORZĄDZENIE NR 33
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 , 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 Zarządzeniem Nr 4/82 Wojewody Zielonogórskiego z
dnia 16 stycznia 1982 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody / Dz. Urz. Woj. Zielonogórskiego z
1982 r. Nr 1, poz. 5/, które na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody / Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm. / w części dotyczącej województwa lubuskiego 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 33
Wojewody Lubuskiego
z dnia 19 maja 2006 r.
Nazwy i położenie pomników przyrody znajdujących się na obszarze województwa
lubuskiego
Lp.
1

Nazwa pomnika przyrody
Dąb szypułkowy / Quercus robur/ obwód 400 cm, wysokość 32 m.

2

Dąb szypułkowy / Quercus robur / obwód 485 cm, wysokość 17 m

3

Dąb szypułkowy / Quercus robur/ obwód 385 cm, wysokość 28 m.

4

Miłorząb dwuklapowy / Ginkgo
biloba/ - obwód 110 cm, wysokość 16
m.

5

Skupienie drzew - Dąb szypułkowy /
Quercus robur/- 5 sztuk o obwodzie
od 340 do 410 cm, wysokość ok. 20
m.

6

Skupienie drzew – Lipa drobnolistna
/ Tilia cordata/ - 4 sztuki o obwodach:
310cm, 220cm, 270cm, 170cm,
wysokość 30-40 m.
Dąb szypułkowy / Quercus robur/ obwód 405 cm, wysokość 26 m.

7
8

Buk zwyczajny / fagus silvatica/ obwód 270 cm, wysokość 23 m.

9

Klon jawor / Acer pseudoplatanus/ obwód 305 cm, wysokość 25 m.

Położenie
Gm. Bojadła, obr. ewid. Bojadła, dz. nr
1068 a, własność: „Olbart” Sp. z o.o. w
Warszawie. Rośnie w parku naprzeciwko
frontu pałacu przy głównej ścieżce obok
mostku na kanale.
Gm. Bojadła, obr. ewid. Przewóz, dz. nr
305, własność: Skarb Państwa w zarządzie
N-ctwa Sulechów, obr. leśny Klenica, Lctwo Bojadła, oddz. 305 c
Gm. Sulechów, obr. ewid. Sulechów
miasto, dz. nr 173, własność: Parafia
Rzymsko-Katolicka p.w. Podwyższenia
Krzyża Świętego. Rośnie na placu między
kościołem farnym a Bramą Piastowską
Gm. Sulechów, obr. ewid. Sulechów
Miasto, dz. nr 128, własność: PWSZ w
Sulechowie. Rośnie na trawniku za
budynkiem rektoratu PWSZ przy ul. Armii
Krajowej.
Gm. Świdnica, obr. ewid. Lipno, dz. nr
812, własność: Skarb Państwa w zarządzie
N-ctwa Zielona Góra, obr. leśny
Wilkanowo, L-ctwo Drzonów, oddz. 812 j.
Rosną w okolicy osady Dober.
Gm. Nowa Sól, obr. ewid. Lubięcin, dz. nr
502/3. Rosną przy szosie Nowa Sól –
Sława w pobliżu starego kościoła.
Gm. Nowa Sól, obr. ewid. Chełmek.
Rośnie na posesji osoby fizycznej w
Chełmku.
Gm. Nowa Sól, obr. ewid. Lubięcin, dz. nr
501, własność: Parafia Rzymsko Katolicka.
Rośnie na nieczynnym cmentarzu przy
parkanie.
Gm. Skąpe, obr. ewid. Pałck, dz. nr 55/6,
własność: Skarb Państwa w zarządzie Nctwa Sulechów, obr. leśny Sulechów, Lctwo Mazów, oddz. 55 o. Rośnie na skraju
lasu w pobliżu toru kolejowego SulechówŚwiebodzin.

10

Sosna pospolita / pinus silvestris/ obwód 292 cm, wysokość 27 m.

11

Skupienie drzew – Dąb szypułkowy /
Quercus robur/ - 3 sztuki o obwodzie:
480cm, 360cm, 400 cm, wysokość 28
m.
Skupienie drzew – Dąb szypułkowy /
Quercus robur/ - 2 sztuki o obwodzie:
380cm, 300 cm, wysokość 25 m.
Dąb szypułkowy / Quercus robur/ obwód 320 cm, wysokość 23 m.

12
13

14

Aleja drzew – 49 Dębów
szypułkowych / Quercus robur/
o obwodzie od 170 do 610 cm,
wysokości od 24 do 31 m

15

Dąb bezszypułkowy / Quercus
sessilis/ obwód 440 cm, wysokość ok.
25 m
Platan klonolistny / Platanus
acerifolia/ obwód 465 cm, wysokość
ok. 26 m
Platan klonolistny / Platanus
acerifolia/ obwód 296 cm, wysokość
ok. 24 m
Platan klonolistny / Platanus
acerifolia/ obwód 400 cm, wysokość
ok. 22 m.
Buk zwyczajny odm. purpurowa /
fagus silvatica/ obwód 427 cm,
wysokość ok. 26 m.

16
17
18
19

20

Dąb szypułkowy / Quercus robur/,
obwód 410 cm, wysokość ok. 22 m

Gm. Zbąszynek, obr. ewid. Dąbrówka
Wlkp., dz. nr 322/1, własność: Skarb
Państwa w zarządzie N-ctwa Trzciel, obr.
leśny Trzciel, L-ctwo Czarny Dwór, oddz.
322 g.
Gm Jasień. Obr. ewid. Jasionna, dz. nr 92.
Rosną w pasie drogi gminnej Zieleniec –
Jasionna.
Gm. Trzebiel, obr. ewid. Siedlec, dz. nr
155, własność: osoba fizyczna
Gm. Trzebiel, obr. ewid. Strzeszowice, dz.
nr 148, własność: Skarb Państwa w
zarządzie GDDKi A w Zielonej Górze.
Rośnie na skrzyżowaniu dróg w
Strzeszowicach.
Gm. Bytnica, obr. ewid. Budachów, dz. nr
356/2, 368, własność: Gmina Bytnica.
Rosną po obu stronach drogi we wsi
Budachów w kierunku południowym /
przed i za wiaduktem kolejowym/.
Gm. Kolsko, obr. ewid. Kolsko, dz. nr
510/1, własność: Gmina Kolsko. Rośnie
na zieleńcu w Kolsku.
Gm. Kolsko, obr. ewid. Kolsko, dz. nr
510/1, własność: Gmina Kolsko. Rośnie na
zieleńcu w Kolsku.
Gm. Kolsko, obr. ewid. Kolsko, dz. nr
510/1, własność: Gmina Kolsko. Rośnie na
zieleńcu w Kolsku.
Gm. Kolsko, obr. ewid. Kolsko, dz. nr
510/1, własność: Gmina Kolsko. Rośnie na
zieleńcu w Kolsku.
Gm. Żagań o statusie miejskim, obr. ewid.
Żagań Miasto, dz. nr 796, własność: Gmina
Żagań Miasto. Rośnie przed szpitalem przy
ul. Żelaznej.
Gm Zbąszynek, obr. ewid. Dąbrówka
Wlkp., dz. nr 327/1, własność: Skarb
Państwa w zarządzie N-ctwa Trzciel. Obr.
leśny Trzciel, L-ctwo Czarny Dwór, oddz.
327 c.

