ROZPORZADZENIE Nr 51
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 ogłoszeniem decyzji z dnia 24 stycznia 1984 r., decyzji
z dnia 31 stycznia 1984 r., decyzji z dnia 13 czerwca 1984 r., decyzji z dnia 7 maja 1984 r. Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej
Górze z dnia 15 czerwca 1984 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody / Dz. Urz. Woj.
Zielonogórskiego z 1984 r. Nr 5, poz. 52/, 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 51
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 – 53 Dęby szypułkowe /
Quercus robur/ o obwodach od 80 do
300 cm i wysokości od 20 do 28 m.

2

Dąb szypułkowy / Quercus robur/
obwód 470 cm, wysokość ok. 20 m.

3

Lipa drobnolistna / Tilia cordata/
obwód 680 cm, wysokość ok. 18 m

4

Lipa drobnolistna / Tilia cordata/
obwód 705 cm, wysokość ok. 28 m.

5

Lipa drobnolistna / Tilia cordata/
obwód 380 cm, wysokość ok. 32 m.

6

Dąb szypułkowy / Quercus ropbur/
obwód 440 cm, wysokość ok. 35 cm.

7

Cis pospolity / Taxus baccata/ forma
dwupienna, obwód: 119cm, 102 cm

8

Dąb szypułkowy / Quercus robur/,
obwód 560 cm, wysokość 22 m.

9

Dąb szypułkowy / Quercus robur/,
obwód 470 cm, wysokość 25 m.

Położenie
Gm. Gubin, obr. ewid. Węgliny, dz. nr 25.
Aleja przy drodze Węgliny – Mielno przed
rezerwatem przyrody „Uroczyska
Węglińskie”. Własność: Gmina Gubin.
Gm. Gubin. Obr. ewid. Węgliny, dz. nr
219/1, własność: Skarb Państwa w
zarządzie N-ctwo Gubin, L-ctwo Suchodół,
oddz. 219 a. Drzewo rośnie na południe od
m. Węgliny, 300 m. od drogi Węgliny –
Kumiałtowice.
Gm. Dąbie, obr. ewid. Lubiatów, dz. nr
216, własność: Parafia Rzymsko –
Katolicka w Bobrowicach. Drzewo rośnie
na terenie Placu Kościelnego w
Lubiatowie.
Gm. Dąbie, obr. ewid. Kosierz, dz. nr 91,
własność: Parafia Rzymsko – Katolicka w
Bobrowicach. Drzewo rośnie na Placu
Kościelnym w Kosierzu.
Gm. Dąbie, obr. ewid. Kosierz, dz. nr 91,
własność: Parafia Rzymsko – Katolicka w
Bobrowicach. Drzewo rośnie na Placu
Kościelnym w Kosierzu.
Gm. Dąbie, obr. ewid. Kosierz, dz. nr 91,
własność: Parafia Rzymsko – Katolicka w
Bobrowicach. Drzewo rośnie na Placu
Kościelnym w Kosierzu
Miasto Zielona Góra, obr. ewid. Zielona
Góra 18, dz. nr 270, własność: Gmina
Zielona Góra o statusie miejskim,
władający: Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej. Drzewo rośnie na Placu
Kolejarza od strony ul. Sulechowskiej.
Gm. Lubrza, obr. ewid. Zagaje, dz. nr 45/1,
własność: Skarb Państwa w zarządzie Nctwa Świebodzin, L-ctwo Staropole, oddz.
45 a.
Gm. Lubrza, obr. ewid. Lubrza, dz. nr
117/1, własność: Skarb Państwa w
zarządzie N-ctwa Świebodzin, L-ctwo
Lubrza, oddz. 117 a.

10

Dąb szypułkowy / Quercus robur/,
obwód 750 cm, wysokość 22 m.

11

Dąb szypułkowy /Quercus robur/,
obwód 490 cm, wysokość 26 m.

12

Miłorząb dwuklapowy / Ginkgo
biloba/, obwód 150 cm, wysokość 15
m.

13

Skupienie drzew – Cypryśnik błotny /
Chamaecyparis sp./ - 2 sztuki o
obwodach: 100 cm, wysokość ok. 15
m.
Platan klonolistny / Platanus
acerifolia/ obwód 240 cm, wysokość
25 m.

14

Gm. Lubrza, obr. ewid. Mostki, dz. nr
205/1, własność: Skarb Państwa w
zarządzie N-ctwa Świebodzin, L-ctwo
Bucze, oddz. 336 f.
Gm. Torzym, obr. ewid. Koryta, dz. nr
144/13, własność: Skarb Państwa w Nctwa Świebodzin, L-ctwo Dolina, oddz.
144 l.
Gm. Świebodzin, obr. ewid. Świebodzin
11, dz. nr 167/3 , współwłasność osób
fizycznych. Drzewo rośnie przy ul. Łąki
Zamkowe 6, przy skrzyżowaniu ulic.
Gm. Żary o statusie miejskim, obr. ewid.
Żary - 3, dz. nr 362, własność: Gmina Żary
Miasto. Drzewa rosną w parku przy ul.
Zakopiańskiej.
Gm. Żary o statusie miejskim, obr. ewid.
Żary - 6, dz. nr 63/2, własność: osoba
fizyczna. Drzewo rośnie przy ul. Witosa 71
z tyłu posesji.

