UCHWAŁA NR XXX/241/22
RADY MIEJSKIEJ SZLICHTYNGOWA
z dnia 3 lutego 2022 r.
w sprawie pomników przyrody znajdujących się na terenie Gminy Szlichtyngowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 44 ust. 1, 2, 3a, art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie
przyrody
(t. j.
Dz. U.
z 2021 r.
poz. 1098 ze
zm.),
po
uzgodnieniu
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim,
Rada Miejska Szlichtyngowa uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Pomnikami przyrody na terenie Gminy Szlichtyngowa są następujące pomniki przyrody ożywionej
rosnące na terenie działki o nr. ewid. 518/12, obręb Górczyna:
1) Dąb szypułkowy (Quercus robur) „Karol” o obwodzie pnia 523 cm, wysokości 7 m,
2) Dąb szypułkowy (Quercus robur) „Henryk” o obwodzie pnia 405 cm, wysokości 21 m,
3) Grab pospolity (Carpinus betulus) „Stefan” o obwodzie pnia 282 cm, wysokości 18 m,
4) Klon pospolity (Acer platanoides) „Kajetan” o obwodzie pnia 305 cm, wysokości 18 m,
5) Platan klonolistny (Platanus acerifolia) „Maciej” o obwodzie pnia 367 cm, wysokości 27 m,
6) Klon pospolity (Acer platanoides) „Leszek” o obwodzie pnia 389 cm, wysokości 26 m,
7) Dąb szypułkowy (Quercus robur) „Jeremi” o obwodzie pnia 450 cm, wysokości 28 m,
8) Lipa drobnolistna (Tilia cordata) „Katarzyna” o obwodzie pni 161 cm, 257 cm, 157 cm, 140 cm, 118 cm,
wysokości 25 m,
9) Dąb szypułkowy (Qurecus robur) „Zbyszek” o obwodzie pnia 553 cm, wysokości 28 m,
10) Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) „Jan” o obwodzie pnia 450 cm, wysokości 26 m,
11) Platan klonolistny (Platanus acerifolia) „Marco” o obwodzie pnia 577 cm, wysokości 29 m,
2. Dokładne położenie i opis lokalizacji każdego z pomników przyrody, o których mowa w ust. 1 określa
załącznik nr 1 do uchwały.
3. Mapa przedstawiająca położenie każdego z pomników przyrody, o których mowa w ust. 1, określa
załącznik nr 2 do uchwały.
§ 2. Szczególnym celem ochrony pomników przyrody, o których mowa w § 1 ust. 1 jest zachowanie
wartości przyrodniczych, krajobrazowych, naukowych i kulturowych.
§ 3. Nadzór nad pomnikami przyrody sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa.
§ 4. W stosunku do pomników przyrody, o których mowa w § 1 ust. 1, wprowadza się następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;
2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
3) umieszczania tablic reklamowych na pomnikach przyrody.
§ 5. W ramach ochrony czynnej, w stosunku do pomników przyrody, o których mowa w § 1 ust. 1, ustala
się możliwość dokonywania zabiegów pielęgnacyjno-zabezpieczających, z uwzględnieniem zasad dobrych
praktyk ogrodniczych, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami chirurgii drzew.
§ 6. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze
zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (t. j. Dz. U. z 2009 r.
poz. 753 ze zm.) traci moc:
1) pkt 5 załącznika do Rozporządzenia Nr 43 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego Nr 38, poz. 843) - w zakresie pomnika przyrody wskazanego w § 1 ust. 1 pkt 11.
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2) pkt 6 załącznika do Rozporządzenia Nr 43 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego Nr 38, poz. 843) - w zakresie pomnika przyrody wskazanego w § 1 ust. 1 pkt 5.
3) pkt 7 załącznika do Rozporządzenia Nr 43 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego Nr 38, poz. 843) - w zakresie pomnika przyrody wskazanego w § 1 ust. 1 pkt 3.
4) pkt 8 załącznika do Rozporządzenia Nr 43 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego Nr 38, poz. 843) - w zakresie pomnika przyrody wskazanego w § 1 ust. 1 pkt 10.
5) pkt 10 załącznika do Rozporządzenia Nr 43 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego Nr 38, poz. 843) - w zakresie pomnika przyrody wskazanego w § 1 ust. 1 pkt 4.
6) pkt 11 załącznika do Rozporządzenia Nr 43 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego Nr 38, poz. 843) - w zakresie pomnika przyrody wskazanego w § 1 ust. 1 pkt 6.
7) pkt 12 załącznika do Rozporządzenia Nr 43 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego Nr 38, poz. 843) - w zakresie pomników przyrody wskazanych w § 1 ust. 1 pkt. 1, 2, 7, 9.
8) pkt 19 załącznika do Rozporządzenia Nr 43 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego Nr 38, poz. 843) - w zakresie pomnika przyrody wskazanego w § 1 ust. 1 pkt 8.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Szlichtyngowa
Elektronicznie podpisany

Anna Agnieszka
Anna Agnieszka przez
Zalewska
Data: 2022.02.04 08:54:18
Zalewska
+01'00'

Anna Zalewska
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/241/22
Rady Miejskiej Szlichtyngowa
z dnia 3 lutego 2022 r.

Lp.

Obiekt
poddany
ochronie

Nazwa pomnika
przyrody

Wysokość
[m]

Wymiary
Obwód pnia na wysokości 1,3 m
[cm]

Współrzędne
geograficzne
GPS x, y

1.

Drzewo

Dąb szypułkowy
Quercus robur

7

523

5731940.33
5586040.77

2.

Drzewo

Dąb szypułkowy
Quercus robur

21

405

5732078.90
5586136.82

3.

Drzewo

Grab pospolity
Carpinus betulus

18

282

5732091.13
5586132.91

4.

Drzewo

18

305

5732096.72
5586087.13

5.

Drzewo

Klon pospolity
Acer platanoides
Platan klonolistny
Platanus
acerifolia

27

367

5732192.35
5586165.33

6.

Drzewo

Klon pospolity
Acer platanoides

26

389

5732241.72
5586179.47

7.

Drzewo

Dąb szypułkowy
Quercus robur

28

450

5732245.73
5586168.85

8.

Drzewo

Lipa drobnolistna
Tilia cordata

25

161, 257, 157, 140, 118

5732271.74
5586135.28

9.

Drzewo

28

553

10.

Drzewo

26

450

Dąb szypułkowy
Quercus robur
Wiąz szypułkowy
Ulmus laevis

5732329.06
5586147.20
5732332.43
5586183.24

Opis lokalizacji
Rośnie w Parku Górczyńskim, dz. 518/12,
obręb Górczyna, gm. Szlichtyngowa (zgodnie
z załącznikiem nr 2 - 1_Db)
Rośnie w Parku Górczyńskim, dz. 518/12,
obręb Górczyna, gm. Szlichtyngowa (zgodnie
z załącznikiem nr 2 - 8_Db)
Rośnie w Parku Górczyńskim, dz. 518/12,
obręb Górczyna, gm. Szlichtyngowa (zgodnie
z załącznikiem nr 2 - 9_Gb)
Rośnie w Parku Górczyńskim, dz. 518/12,
obręb Górczyna, gm. Szlichtyngowa (zgodnie
z załącznikiem nr 2 - 13_Kl)
Rośnie w Parku Górczyńskim, dz. 518/12,
obręb Górczyna, gm. Szlichtyngowa (zgodnie
z załącznikiem nr 2 - 14_Pl)
Rośnie w Parku Górczyńskim, dz. 518/12,
obręb Górczyna, gm. Szlichtyngowa (zgodnie
z załącznikiem nr 2 - 16_Kl)
Rośnie w Parku Górczyńskim, dz. 518/12,
obręb Górczyna, gm. Szlichtyngowa (zgodnie
z załącznikiem nr 2 - 17_Db)
Rośnie w Parku Górczyńskim, dz. 518/12,
obręb Górczyna, gm. Szlichtyngowa (zgodnie
z załącznikiem nr 2 - 18_Lp)
Rośnie w Parku Górczyńskim, dz. 518/12,
obręb Górczyna, gm. Szlichtyngowa (zgodnie
z załącznikiem nr 2 - 19_Db)
Rośnie w Parku Górczyńskim, dz. 518/12,
obręb Górczyna, gm. Szlichtyngowa (zgodnie
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z załącznikiem nr 2 - 20_Wz)

11.

Drzewo

Platan klonolistny
Platanus
acerifolia

29

577

5732323.36
5586186.93

Rośnie w Parku Górczyńskim, dz. 518/12,
obręb Górczyna, gm. Szlichtyngowa (zgodnie
z załącznikiem nr 2 - 21_Pl)
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/241/22
Rady Miejskiej Szlichtyngowa
z dnia 3 lutego 2022 r.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 289FDDCA-52B8-47B4-B256-977AF9485BC6. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie
Drzewa rosnące w Parku Górczyńskim na działce oznaczonej nr. ewid. 518/12, obręb ewid. Górczyna,
gm. Szlichtyngowa, zostały ustanowione pomnikami przyrody na podstawie Rozporządzenia nr
43 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz.
Woj. Lubuskiego Nr 38, poz. 843).
Zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami
w organizacji
i podziale
zadań
administracji
publicznej
w województwie
(t. j.
Dz. U.
z 2009 r. poz. 753 ze zm.) zwanej ustawą kompetencyjną, kompetencje w zakresie pomników przyrody,
użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i stanowisk dokumentacyjnych zostały
przekazane miejscowo właściwym radom gmin. Nadzór nad tymi formami ochrony przyrody sprawują
wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast. Jednocześnie, akty prawa miejscowego w sprawie wyżej
wymienionych form ochrony przyrody wydane przed dniem 1 sierpnia 2012 r. zachowują swój status
prawny do czasu wejścia w życie uchwał miejscowo właściwych rad gmin, aktualizujących dane w wyżej
wymienionych
formach
ochrony
przyrody.
W związku
z powyższymi zmianami w ustawie kompetencyjnej, zachodzi konieczność podjęcia przez Radę Miasta
Szlichtyngowa powyższej uchwały, która dostosuje sytuację wyżej wymienionych form ochrony przyrody
do obecnego stanu prawnego.
Wymienione w niniejszej uchwale drzewa są w dobrym stanie zdrowotnym i dlatego zasadne jest ich
utrzymanie. Wejście w życie niniejszej uchwały będzie równoznaczne z utratą mocy części zapisów
dotychczasowego
aktu
ustanawiającego
pomniki
przyrody,
tj.
Rozporządzenia
nr 43 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody. Uchwała
stanie się tym samym obowiązującym aktem prawa miejscowego normującym funkcjonowanie wyżej
wymienionych form ochrony przyrody. Zgodnie z powyższym, podstawę prawną do podjęcia niniejszej
uchwały stanowi przepis art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1098 ze zm.), zgodnie z którym ustanowienie pomników przyrody następuje w drodze
uchwały rady gminy. W myśl art. 44 ust. 3a projekt uchwały wymaga uzgodnienia z właściwym
regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
W związku z powyższym, 20 stycznia 2022 r. pismem znak: SOŚ.6121.5.1.2021.AŚwi zwrócono się do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. w sprawie uzgodnienia projektu
przedmiotowej uchwały. Projekt uchwały, zgodnie z wymogiem art. 44 ust. 3a ustawy o ochronie przyrody,
został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp
postanowieniem znak: WPN-I.623.28.2021.KA1 z dnia 02.02.2022 r.
Projekt uchwały został przygotowany w oparciu o „Ekspertyzę dendrologiczną pomnikowych drzew
zlokalizowanych na terenie Parku Górczyńskiego” wykonaną przez mgr inż. Piotra Czarnego – Zakład
Kształtowania Terenów Zielonych „SILVEVO”, ul. Leśna 21, 56-100 Wołów 30 października 2021 r.
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