
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/241/2017 

RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE 

z dnia 26 stycznia 2017 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 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 44 ust. 1, 2 i art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134) po uzgodnieniu z regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 

w Gorzowie Wielkopolskim, Rada Miejska w Szprotawie uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo gatunek dąb szypułkowy (Quercus robur), rosnące 

w Wiechlicach w pasie drogi Powiatu Żagańskiego nr 1056F, działka ewidencyjna nr 212/1 obręb Wiechlice, 

gmina Szprotawa. 

2. Nazwę, wymiary i położenie pomnika przyrody, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do 

uchwały. 

3. Mapa przedstawiająca położenie pomnika przyrody, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do 

uchwały. 

§ 2. Ustanowienie niniejszego drzewa pomnikiem przyrody ma na celu ochronę tworów przyrody 

ożywionej, charakteryzujących się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, a także 

szczególnymi cechami osobniczymi, takimi jak rozmiar i wiek. 

§ 3. W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w § 1, w ramach ochrony czynnej, ustala się 

możliwość: 

1) wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających koronę; 

2) zabezpieczenia ubytków i ran powierzchniowych pnia. 

§ 4. W stosunku do ustanowionego pomnika przyrody, o którym mowa w § 1, wprowadza się następujące 

zakazy: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu; 

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

z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą 

urządzeń wodnych; 

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 

4) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 

5) umieszczania tablic reklamowych. 

§ 5. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje Burmistrz Szprotawy. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy. 
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego.    

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

 

 

Andrzej Skawiński 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/241/2017 

Rady Miejskiej w Szprotawie 

z dnia 26 stycznia 2017 r. 

L.p. Obiekt 

poddany 

ochronie 

Nazwa pomnika 

przyrody 

nazwa gat. pol. 

nazwa gat. łac. 

Wymiary Położenie: 

województwo, 

powiat, gmina, 

miejscowość, nr 

działki ew., obręb 

geod., współrzędne 

geograficzne 

Wysokość 

(m) 

Obwód pnia* 

(cm) 

Pierśnica 

d 1/3 

(cm) 

1. drzewo dąb szypułkowy 

Quercus robur 

24 530 169 lubuskie, żagański, 

Szprotawa, 

Wiechlice, dz. ew. nr 

212/1 obręb 

Wiechlice. 
N 51o 

34' 6.1''
 

E 15o 
35' 13.2''

 

* Obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/241/2017 

Rady Miejskiej w Szprotawie 

z dnia 26 stycznia 2017 r. 
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