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UCHWAŁA NR III/12/18
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie ustanowienia pomników przyrody
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2018r., poz. 994 ze zm.), art. 44 ust. 1, 2, 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t. j.
Dz. U. z 2018r., poz. 1614) oraz § 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017r.
w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody (Dz. U. z 2017r.,
poz. 2300) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. Rada Miejska
w Sławie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się następujące pomniki przyrody zlokalizowane na działce nr ew. 344/50 w obrębie
Lipinki, gmina Sława, powiat wschowski:
1) Dąb szypułkowy (Quercus robur) o nazwie „Dąb Kacper”;
2) Dąb szypułkowy (Quercus robur) o nazwie „Dąb Leon”;
3) Dąb szypułkowy (Quercus robur) o nazwie „Dąb Igor”.
2. Wymiary, położenie oraz opis pomników przyrody, o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr 1 do
uchwały. Usytuowanie na mapie przedstawia załącznik nr 2.
§ 2. Szczególnym celem ochrony drzew, o których mowa w § 1 ust. 1 jest zachowanie wartości
przyrodniczych, krajobrazowych, naukowych i kulturowych.
§ 3. Nadzór na pomnikami przyrody sprawuje Burmistrz Sławy.
§ 4. W stosunku do pomników przyrody ustanowionych w § 1 zakazuje się:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
4) umieszczania tablic reklamowych.
§ 5. W ramach ochrony czynnej, w stosunku do pomników przyrody, o których mowa w § 1 ust. 1, ustala
się:
1) możliwość dokonywania zabiegów pielęgnacyjno-zabezpieczających, z uwzględnieniem zasad dobrych
praktyk ogrodniczych, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami chirurgii drzew;
2) usuwanie nalotów drzew i krzewów znajdujących się w obrębie pomników przyrody, w celu
zapewnienia ich dostępności.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Sławomir Mazur
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr III/12/18
Rady Miejskiej w Sławie
z dnia 20 grudnia 2018r.
WYKAZ I OPIS POMNIKÓW PRZYRODY:
1. Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) „Dąb Kacper”
- współrzędne geograficzne [Pl-1992]: X – 445709.68, Y – 297566.32
- wiek: ok. 130 lat
- obwód pierśnicy w cm (130 cm od ziemi): 316 cm
- pierśnica w cm (130 cm od ziemi): 100,6cm
- wysokość w m.: 24 m
- wysokość do pierwszego konaru w m.: rozwidlony na wysokości 8m
- stan zdrowotny i zauważone uszkodzenia: drzewo znajduje się w tzw. parku wiejskim przy gorzelni. Drzewo
posiada koronę regularną nieznacznie większą w kierunku północnym. W koronie brak posuszu. Dąb jest nieco
odchylony od pionu w kierunku północnym. Rozpiętość korony około 17 m. Wysokość drzewa około 24 m; na
wysokości około 8 m drzewo rozwidla się na dwa pnie. Do wysokości 8 m pień jest prosty, widoczne są na
nim ślady po usuniętych konarach. Na pniu nie stwierdzono owocników grzybów i innych uszkodzeń.
-wymagane zabiegi ochronne:
- usunięcie nalotów drzew i krzewów w obrębie drzewa,
- usuwanie w miarę konieczności posuszu z korony.
- Adres obiektu:
- miejscowość: Lipinki
- gmina: Sława
- numer ewidencyjny działki, według ewidencji gruntów: 344/50
- nazwa właściciela działki, na której zlokalizowany jest obiekt: Gmina Sława
- położenie w stosunku do innych form ochrony przyrody:
- obszar chronionego krajobrazu „Pojezierze Sławsko-Przemęckie” – odległość około 0,13 km
- obszar Natura 2000 PLB300011 „Pojezierze Sławskie” odległość około 0,63 km.
2. Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) „Dąb Leon”
- współrzędne geograficzne [Pl-1992]: X – 445696.74, Y – 297584.08
- wiek: ok. 130 lat
- obwód pierśnicy w cm (130 cm od ziemi): 344 cm
- pierśnica w cm (130 cm od ziemi): 109,5 cm
- wysokość w m.: 25 m
- wysokość do pierwszego konaru w m.: rozwidlony na wysokości 8 m
- stan zdrowotny i zauważone uszkodzenia: drzewo znajduje się w tzw. parku wiejskim przy gorzelni. Drzewo
posiada koronę regularną. W koronie brak posuszu. Rozpiętość korony około 17 m. Wysokość drzewa około
25 m; na wysokości około 8 m drzewo rozwidla się na trzy pnie. Do wysokości 8 m pień jest prosty, widoczne
są na nim ślady po usuniętych konarach. Na pniu stwierdzono zabliźniającą się zabitkę o wymiarach około
20x45 cm. Na pniu nie stwierdzono owocników grzybów i innych uszkodzeń.
- wymagane zabiegi ochronne:
- usunięcie nalotów drzew i krzewów w obrębie drzewa,
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- usuwanie w miarę konieczności posuszu z korony.
- Adres obiektu:
- miejscowość: Lipinki
- gmina: Sława
- numer ewidencyjny działki, według ewidencji gruntów: 344/50
- nazwa właściciela działki, na której zlokalizowany jest obiekt: Gmina Sława
- położenie w stosunku do innych form ochrony przyrody:
- obszar chronionego krajobrazu „Pojezierze Sławsko-Przemęckie” – odległość około 0,13 km
- obszar Natura 2000 PLB300011 „Pojezierze Sławskie” odległość około 0,63 km
3. Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) „Dąb Igor”
- współrzędne geograficzne [Pl-1992]: X – 445661.00, Y – 297549.11
- wiek: ok. 140 lat
- obwód pierśnicy w cm (130 cm od ziemi): 386 cm
- pierśnica w cm (130 cm od ziemi): 122,9 cm
- wysokość w m.: 27 m
- wysokość do pierwszego konaru w m.: około 5 m
- stan zdrowotny i zauważone uszkodzenia: drzewo znajduje się w tzw. parku wiejskim przy gorzelni. Drzewo
posiada koronę regularną. W koronie brak posuszu. Rozpiętość korony około 18 m. Wysokość drzewa około
27 m; Do wysokości około 9 m pień jest prosty, widoczne są na nim ślady po usuniętych konarach. Na pniu
nie stwierdzono owocników grzybów i innych uszkodzeń. Drzewo porasta bluszcz pospolity (hedera helix)
- wymagane zabiegi ochronne:
- usunięcie nalotów drzew i krzewów w obrębie drzewa,
- usuwanie w miarę konieczności posuszu z korony.
- Adres obiektu:
- miejscowość: Lipinki
- gmina: Sława
- numer ewidencyjny działki, według ewidencji gruntów: 344/50
- nazwa właściciela działki, na której zlokalizowany jest obiekt: Gmina Sława
- położenie w stosunku do innych form ochrony przyrody:
- obszar chronionego krajobrazu „Pojezierze Sławsko-Przemęckie” – odległość około 0,13 km
- obszar Natura 2000 PLB300011 „Pojezierze Sławskie” odległość około 0,63 km
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