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UCHWAŁA NR XVIII.185.2013
RADY GMINY ZABÓR
z dnia 13 listopada 2013r.
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 44 ust. 1 i 2 oraz art. 45 ust. 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 2013r. poz. 627 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje
§ 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo z gatunku wiąz szypułkowy (Ulmus Laevis), o obwodzie
pnia 450cm mierzonym na wysokości 1,3m, położonym w obrębie Tarnawa, gm. Zabór.
2. Opis pomnika przyrody:
1) Wysokości: 26m;
2) Rozpiętości korony: 10m kierunek zachodni i 8m kierunek południowy;
3) Położenie: Pradolina Odry w Obszarze Specjalnej Ochrony Siedlisk „Kargowskie zakola
Odry”(PLH080012) oraz w Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Środkowej Odry” (PLB080004),
Obręb leśny Otyń, Oddział 3h, Leśnictwo Zabór.
4) Współrzędne geograficzne: 51o 57’ 55,65’’ Pn 15o 42’ 11,15” W;
5) Dane ewidencyjne: działka ewidencyjna nr 3, obręb Tarnawa, gm. Zabór stanowiąca własność Skarbu
Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przytok.
3. Mapa przedstawiająca położenie pomnika przyrody, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 1 do
uchwały.
§ 2. Nadzór i pielęgnację nad pomnikiem przyrody sprawuje Nadleśnictwo Przytok.
§ 3. Szczególnym celem ochrony pomnika przyrody, o którym mowa w § 1, jest ochrona pojedynczych
drzew posiadających walory przyrodnicze i krajobrazowe.
§ 4. 1. W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w § 1, w ramach czynnej ochrony, ustala się:
1) obowiązek stałego monitoringu stanu zdrowotnego pomnika przyrody oraz wykonywania zabiegów
pielęgnacyjnych i zabezpieczających;
2) wykonywanie działań w celu utrzymania stanu właściwego pomnika przyrody i realizacji celów ochrony;
3) obowiązek stałego monitoringu oznakowania pomnika przyrody i uzupełniania jego braków.
2. W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w § 1, wprowadza się następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

–2–

Poz. 2410

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych
z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową,
utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej
gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
5) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
6) zmiany sposobu użytkowania ziemi;
7) umieszczania tablic reklamowych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy
i w poszczególnych sołectwach.
Przewodniczący Rady
Stanisław Myśliwiec
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