
 

 

UCHWAŁA NR X/79/19 

RADY GMINY KŁODAWA 

z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach 

administracyjnych Gminy Kłodawa. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 506 ze zm.) w związku z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1614 ze zm.), po uzgodnieniu projektu uchwały z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska w Gorzowie Wlkp., Rada Gminy Kłodawa uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Znosi się następujące formy ochrony przyrody, stanowiące pomniki przyrody zgodnie  

z załącznikiem do Rozporządzenia nr 46 Wojewody Lubuskiego z 19 maja 2006 roku (Dz. Urz. Woj. 

Lubuskiego nr 38 poz. 846 z 05-06-2006r.): 

1) Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm od podłoża, 

wynoszącym 420 cm, wysokości  około 26 m, rosnącego w obrębie ewidencyjnym Łośno, dz. o nr ewid. 

483, własność – Skarb Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Kłodawa (obr. leśny Kłodawa, L-ctwo Łośno, 

oddz. 217 f); 

2) Skupienie drzew – 5 buków zwyczajnych (Fagus Sylvatica) o obwodach od 380 cm do 430 cm, wysokości 

od 23 m do 26 m, rosnących w obrębie ewidencyjnym Santocko, dz. o nr ewid. 729, własność – Skarb 

Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Kłodawa (obr. leśny Kłodawa, L-ctwo Santocko, oddz. 282 m); 

3) Skupienie drzew – 2 dęby szypułkowe (Quercus robur) rosnących w obrębie ewidencyjnym Kłodawa,  

dz. o nr ewid.  1085,  własność  –  Skarb  Państwa  w zarządzie  Nadleśnictwa  Kłodawa, L-ctwo Mszaniec, 

oddz. 120 k), przy szosie Gorzów - Barlinek; 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 

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

Województwa Lubuskiego. 

  

 Przewodniczący Rady  

Gminy Kłodawa 

Andrzej Stanisław Korona 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia sobota, 31 sierpnia 2019 r.
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