Uchwała Nr XII/081/07
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 24 sierpnia 2007 roku

w sprawie: ustanowienia pomnika przyrody.

Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2, art. 45 ust. 1, 2, 3, 7, 8, 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591
z późn. zm.)
uchwala się co następuje:

§1
Ustanawia się pomnikiem przyrody powierzchniowe skupiska tworów przyrody nieożywionej o
szczególnej wartości przyrodniczej i krajobrazowej tj. wydmy położone na południowym brzegu jeziora
Łubowo, obręb Zagórze na działkach o nr ewid. 54/11- pow. 5000 m2, 54/13- pow. 235 m2, 57/11300 m2, 57/2- pow. 3000 m2, 57/3- pow. 4800 m2, 57/4- pow. 900 m2 na terenie gminy Drezdenko
o łącznej powierzchni- 15235 m2 stanowiącej własność gminy Drezdenko.
Wprowadza się następujące zakazy:
1. niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru,
2. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu
3. uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
4. zmiany sposobu użytkowania ziemi,
5. wydobywania do celów gospodarczych skał oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków
roślin i zwierząt,
6. umieszczania tablic reklamowych.
Nadzór nad pomnikiem przyrody powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko
wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jerzy Skrzypczyński

Uzasadnienie
Rada Gminy zwróciła się do Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko o objęcie ochroną prawną skupiska
wydm jako pomnik przyrody położonych na południowym brzegu jeziora Łubowo, obręb Zagórze na
działkach nr 54/11- pow. 5000 m2, 54/13- pow. 235 m2, 57/1- 1300 m2, 57/2- pow. 3000 m2, 57/3pow. 4800 m2, 57/4- pow. 900 m2 na terenie gminy Drezdenko- własność gmina Drezdenko
uzasadniając, iż tereny wydm śródlądowych są wymienione jako priorytetowe w dyrektywie unijnej
Natura 2000 i w związku z tym objęcie ich ochroną należy traktować jako obligatoryjne.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XII/0881/07
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 24 sierpnia 2007 roku

- proponowane skupisko
wydm do objęcia ochroną

Obręb Zagórze

