
 

 

UCHWAŁA NR 404/7/LVI/18 

RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ 

z dnia 27 września 2018 r. 

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm) art. 44 ust. 1 i 2 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (Dz. U z 2018 r poz. 142 z późn. zm.) oraz § 1 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za 

pomnik przyrody (Dz. U. z 2017 r. poz. 2300), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo w gatunku dąb szypułkowy – Quercus roburo o nazwie 

„Sylwester”, o obwodzie pnia 440 cm i wysokości 24 m, rosnące na dz. nr ewidencyjny 264 w leśnictwie 

Cietrzewo, Nadleśnictwo Żagań w obrębie Żaganiec, Gmina Iłowa. 

2. Położenie pomnika przyrody określają współrzędne geograficzne N:51 34 57 E:15 15 47. 

3. Mapa przedstawiająca położenie pomnika przyrody stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. Celem ochrony pomnika jest zachowanie wartości przyrodniczej i krajobrazowej ze względu na 

indywidualne cechy wyróżniającego go spośród otaczającego krajobrazu, w szczególności sędziwy wiek 

i okazałe rozmiary. 

§ 3. W stosunku do pomnika przyrody ustanowionego w § 1, w ramach czynnej ochrony, ustala się: 

1) obowiązek stałego monitoringu stanu zdrowotnego pomnika przyrody oraz wykonania zabiegów 

pielęgnacyjnych i zabezpieczających; 

2) wykonania działań w celu utrzymania właściwego stanu pomnika przyrody i realizacji celów ochrony; 

3) obowiązek stałego monitoringu oznakowania pomnika przyrody i uzupełniania jego braków. 

§ 4. W stosunku do pomnika przyrody ustanowionego w § 1 zakazuje się: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu; 

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych 

z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub 

naprawą urządzeń wodnych; 

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 

4) umieszczania tablic reklamowych; 

5) dokonywania zmiany stosunków wodnych; 

§ 5. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje Nadleśnictwo Żagań. 
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Mirosław Wdowiak 
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