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UCHWAŁA NR XXI/149/2016
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 4 listopada 2016 r.
w sprawie uznania za pomnik przyrody
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446), oraz art. 44 ust. 1, 2 i 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 1651) Rada Gminy Lubiszyn uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się za pomnik przyrody drzewo z gatunku dąb szypułkowy o obwodzie pierśnicy 430 cm
i wysokości 23 m położony w obrębie miejscowości Wysoka nr ewidencyjny działki: 978, Nadleśnictwo
Bogdaniec. Lokalizacja została określona w załączniku nr 1 do uchwały.
§ 2. Celem ustanowienia pomnika przyrody wyszczególnionego w § 1 jest jego ochrona przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
§ 3. 1. W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w § 1 wprowadza się następujący zakaz:
a) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;
b) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych
z zabezpieczeniem przeciwsztormowym i przeciwpowodziowym;
c) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
d) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody racjonalnej
gospodarce leśnej, wodnej lub rybackiej;
e) wylewanie gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
f) umieszczania tablic reklamowych.
2. W bezpośrednim otoczeniu pomnika przyrody jak i na samym pomniku dopuszcza się prowadzenie prac
mających na celu ochronę przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi.
§ 4. Nadzór nad pomnikiem przyrody rosnącym na terenie Skarbu Państwa – Nadleśnictwo Bogdaniec
sprawuje jego Nadleśniczy.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubiszyn.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Eugeniusz Leśniewski
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/149/2016
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 4 listopada 2016 r.

