ROZPORZADZENIA Nr 39
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 139/87 Wojewody Zielonogórskiego
z dnia 12 listopada 1987 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody./ Dz. Urz. Woj.
Zielonogórskiego z 1987 r. Nr 9, poz. 232/, 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 39
Wojewody Lubuskiego
z dnia 19 maja 2006 r.
Nazwy i położenie pomników przyrody znajdujących się na obszarze województwa
lubuskiego
Lp.
1

Nazwa pomnika przyrody
Aleja drzew – 39 Modrzewi
europejskich / Larix decidua/ o
obwodach od 101 do 226 cm i
wysokości ok. 21 m, aleja przy
gruntowej drodze leśnej

2

Buk pospolity / Fagus silvatica/ o
obwodzie 265 cm i wysokości ok. 20
m.

3

Jesion wyniosły / Fraxinus excelsior/ o
obwodzie 283 cm i wysokości ok. 28 m

4

Skupienie drzew - Grab pospolity /
Carpinus betulus/ - 3 sztuki zrośnięte o
obwodach: 189cm, 145 cm, 233 cm i
wysokości ok. 22 m

5

Aleja drzew – 17 Lip szerokolistnych o
obwodach od 120cm do 250 cm i
wysokości ok. 24 – 27 m

6

Lipa drobnolistna / Tilia cordata/ o
obwodzie 355 cm i wysokości ok. 29 m

Położenie
M-sto Zielona Góra, obr. ewid. Zielona
Góra - 33, nr dz. 07/12, własność:
Gmina Zielona Góra o statusie miejskim,
władajacy: Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej, al.
Zjednoczenia 110. Rosną w lesie
komunalnym w oddz. 19 g, pomiędzy os.
Raculka a Szosą Kisielińską.
M-sto Zielona Góra, obr. erwid. Zielona
Góra - 33, dz. nr 07/12, własność: Gmina
Zielona Góra o statusie miejskim,
władający: Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej al.
Zjednoczenia 110. Rośnie w lesie
komunalnym w oddz. 19 g przy drodze
na Raculkę.
M-sto Zielona Góra, obr. ewid. Zielona
Góra - 18, dz. nr 193 własność: Gmina
Zielona Góra o statusie miejskim,
władajacy: Prezydent Miasta Zielona
Góra, ul. Podgórna 22. Rośnie przy Al
Niepodległości 19 / przed budynkiem
BWA/.
M-sto Zielona Góra, obr. ewid. Zielona
Góra - 31, dz. nr 54/11, własność: Gmina
Zielona Góra o statusie miejskim,
władający: zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej al.
Zjednoczenia 110. Rośnie w Parku
Piastowskim na wysokości budynku
Kurii Biskupiej.
Gm. Trzebiechów, obr, ewid Podlegórz,
dz. nr 224/4, własność: Gmina
Trzebiechów. Rosną na terenie dawnego
cmentarza przylegającego do boiska
sportowego na północnym skraju wsi
Podlegórz.
Gm. Trzebiechów, obr. ewid. Podlegórz,
dz. nr 233, własność: Gmina
Trzebiechów. Rośnie na terenie drugiego
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dawnego cmentarza oddalonego ok. 200
m na zachód od boiska sportowego.
Lipa drobnolistna / Tilia cordata/ o
Gm. Trzebiechów, obr. ewid. Podlegórz,
obwodzie 330 cm i wysokości ok. 28 m dz. nr 233 własność: Gmina
Trzebiechów. Rośnie na byłym
cmentarzu jak lipa nr 6.
Lipa drobnolistna / Tilia cordata/ o
Gm. Trzebiechów, obr. ewid. Podlegórz,
obwodzie 330 cm i wysokości ok. 28 m dz. nr 233, własność: Gmina
Trzebiechów. Rośnie na byłym
cmentarzu jak lipa nr 6
Lipa szerokolistna / Tilia platyphyllos/
Gm. Babimost, obr. ewid. Kolesin, dz. nr
obwód 510 cm, wysokość 20 m
127, własność: Powiatowy Zielonogórski
Zarząd Dróg z siedzibą w Sulechowie ul.
Niepodległości 15. Rośnie w m. Kolesin
na poboczu drogi powiatowej do
Wojnowa, obok posesji nr 19 a.
Lipa szerokolistna / Tilia platyphyllos/, Gm. Babimost. obr. ewid. Kolesin, dz. nr
obwód 770 cm, wysokość 26 m. Drzewo 95/12, własność: Spółka Przemysłowo Handlowa IEC z siedzibą w Warszawie
zrośnięte z 2 pni
ul. Niedźwiedzia 39b. Rośnie w parku
przy pałacu tuż obok jeziora
Wojnowskiego.
Klon jawor / Acer pseudoplatanus/
Gm. Babimost, obr. ewid. Nowe
obwód 350 cm, wysokość 20 m
Kramsko, dz. nr 62/1, własność: Skarb
Państwa w zarządzie N-ctwa Babimost,
obr. leśny Kargowa, L-ctwo Wąchabno,
oddz. 62 b.
Dąb bezszypułkowy / Quercus petraea/
Gm. Bojadła, obr. ewid. Klenica, dz. nr
obwód 420 cm, wysokość 31 m
1099, własność: Skarb Państwa w
zarządzie Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapeutycznego w Klenicy. Rośnie
w południowo – zachodnim skraju parku.
Dąb bezszypułkowy / Quercus petraea/
Gm. Kargowa, obr. ewid. Wojnowo, dz.
obwód 475 cm, wysokość 31 m
nr 6/2, własność: osoba fizyczna. Rośnie
na podwórzu gorzelni w Wojnowie.
Dąb szypułkowy / Quercus robur/
Gm. Kargowa, obr. ewid. Wojnowo, dz.
obwód 430 cm, wysokość 20 m
nr 130/3, własność Skarbu Państwa w
zarządzie N-ctwa Babimost, obr. leśny
Kargowa, L-ctwo Chwalim, oddz. 130 a.
Dąb szypułkowy / Quercus robur/ o
Gm. Kargowa, obr. ewid. Karszyn, dz. nr
obwodzie 420 cm i wysokości ok. 20 m 231, własność: Skarb Państwa w
zarządzie N-ctwa Babimost, obr. leśny
Kargowa, L-ctwo Chwalim, oddz. 231 a.
Dąb szypułkowy / Quercus robur/ o
Gm Gubin, obr. ewid. Węgliny, dz. nr 34,
obwodzie 745 cm i wysokości ok. 28 m własność: Skarbu Państwa w zarządzie
ANR w Zielonej Górze. Rośnie w polu
ok. 3 km na południowy wschód od m.
Węgliny.
Dąb szypułkowy / Quercus robur/
Gm. Żary, obr. ewid. Olszyniec, dz. nr
„Rudolf” o obwodzie 690 cm i
9/5, własność: współwłasność osób

wysokości ok. 20 m
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fizycznych. Rośnie w Olszyńcu na
terenie ZR.
Dąb szypułkowy / Quercus robur/ o
Gm Żary, obr. ewid. Olszyniec, dz. nr
obwodzie 600 cm i wysokości ok. 24 m 278, własność: Skarb Państwa w
zarządzie N-ctwa Lipinki, obr. leśny
Żary, L-ctwo Olszyniec, oddz. 113 A j.
Lipa drobnolistna / Tilia cordata/ o
Gm. Łagów, obr. ewid. Łagów, dz. nr 13,
obwodzie 510 cm i wysokości ok. 25 m własność: osoba fizyczna, była osada
leśna. Rośnie przy ul. Chrobrego na
skarpie.
Gm Sulechów, obr. ewid. Łęgowo, dz. nr
Skupienie drzew – Lipa drobnolistna /
78/3, własność: Skarb Państwa w
Tilia cordata/ - 3 sztuki o obwodach:
450cm, 390cm i 320 cm , wysokość ok. zarządzie N-ctwa Sulechów, obr. leśny
Sulechów, L-ctwo Klemsko, oddz. 78 h.
20 m
Gm Niegosławice, obr. ewid.
Skupienie drzew – Lipa drobnolistna /
Niegosławice, dz. nr 414, własność:
Tilia cordata/ - 2 sztuki o obwodach:
Gmina Niegosławice. Rosną przy
220cm i 260 cm, wysokość 25 m
siedzibie UG.
Lipa szerokolistna / Tilia platyphyllos/ o Gm Zbąszynek, obr. ewid. Kosieczyn, dz.
obwodzie 350 cm i wysokości ok. 20 m nr 651/4, własność: Poznańska Hodowla
Roślin w Tulcach. Rośnie w parku po
prawej stronie za pałacykiem w
Kosieczynie.
Lipa szerokolistna / Tilia platryphyllos/ Gm Zbąszynek, obr. ewid. Kosieczyn, dz.
nr 651/4, własność: Poznańska Hodowla
o obwodzie 350 cm i wysokości ok. 25
Roślin w Tulcach. Rośnie w parku w
m
Kosieczynie
Gm Zbąszynek, obr. ewid. Dąbrówka
Skupienie drzew – Lipa drobnolistna /
Wlkp., dz. nr 193, własność: Gmina
Tilia cordata/ - 2 sztruki o obwodach:
Zbąszynek Rosną w parku przed frontem
330cm i 350 cm, wysokość 23 m
pałacu w Dąbrówce Wlkp.
Gm Zbąszynek, obr. ewid. Dąbrówka
Skupienie drzew – Wiąz szypułkowy /
Wlkp., dz. nr 193, własność: Gmina
Ulmus laevis/ - 2 sztuki o obwodach:
Zbąszynek. Rosną w parku w Dąbrówce
390cm i 520 cm, wysokość 23 i 20 m
Wlkp. przy prawym tylnym narożniku
pałacu oraz przy ogrodzeniu po lewej
stronie pałacu.
Gm Zbąszynek, obr. ewid. Dąbrówka
Skupienie drzew – Dąb szypułkowy /
Wlkp., dz. nr 193, własność: Gmina
Quercus robur/ - 3 sztuki o obwodach:
350cm, 350cm i 380 cm oraz 30m, 30m, Zbąszynek. Rosną w parku w Dąbrówce
Wlkp., za pałacem po .prawej stronie
25 m wysokości.
przy alejce ok. 100 m od pałacu oraz na
polanie.
Gm Zbąszynek. obr. ewid. Kręcko, dz. nr
Skupienie drzew – Dąb szypułkowy /
9/1, własność: Skarb Państwa w
Quercus robur/ o obwodach: 460cm,
450cm, 350 cm i wysokości od 25 do 30 zarządzie N-ctwa Babimost, obr. leśny
Kargowa, L-ctwo Laski, oddz. 9f
m
Dąb szypułkowy / Quercus robur/ o
Gm Kargowa, obr. ewid. Jaromierz Stary,
obwodzie 580 cm, wysokość ok. 29 m
dz. nr 235, własność: Skarb Państwa w
zarządzie N-ctwa Wolsztyn, obr. leśny
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Dąb szypułkowy / Quercus robur/ o
obwodzie 480 cm, wysokość ok. 26 m

Obra, L-ctwo Jaromierz, oddz. 253 d.
Gm Kargowa, obr. ewid. Jaromierz Stary,
dz. nr 259/1, własność: Skarb Państwa w
zarządzie N-ctwa Wolsztyn, obr. leśny
Obra, L-ctwo Jaromierz, oddz. 259 h.

