
Uchwała Nr XXXVIII/270/09 

Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 20 sierpnia 2009 roku 

w sprawie: uznania za pomnik przyrody skupiska drzew z gatunku modrzew rosnących na terenie 

Nadleśnictwa Smolarz 

 

Na podstawie art. 44 ust. 1, 2 i art.45 ust.1 pkt 1,3,6,7,11ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.               

o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Uznaje się za pomnik przyrody skupisko 26 drzew z gatunku modrzew o obwodzie pnia 

(cm):160,205,194,220,178,200,242,223,221,242,276,205,300,186,223,226,212,232,230,258, 

290,280,238,208,240,190 rosnące na działce numer: 08-06-025-0003-483, położonych w Gminie 

Drezdenko, miejscowość Klesno, Nadleśnictwo Smolarz, leśnictwo Czarny Las, obręb Smolarz                  

w oddziale 10-28-1-03-301-b,c,d obrębu leśnego . 

2. Nadaje się nazwę pomnikowi przyrody: "Aleja modrzewiowa". 

3. Lokalizację pomnika przyrody określa załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Celem ochrony przedmiotowego pomnika przyrody jest zachowanie szczególnej wartości 

przyrodniczej i krajobrazowej sędziwych drzew, coraz rzadziej występujących w skali naszego 

regionu . 

§ 3. W stosunku do pomnika przyrody wprowadza się następujące zakazy: 

  

1)niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; 

2)uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 

3)wylewania gnojowicy; 

4)zmiany sposobu użytkowania ziemi; 

5)umieszczania tablic reklamowych. 

§ 4. Sprawującym nadzór nad pomnikiem przyrody będzie Nadleśnictwo Smolarz. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko. 

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

Województwa Lubuskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/ Jerzy Skrzypczyński 

 

 

 



Uzasadnienie 

Nadleśnictwo Smolarz w Kleśnie 66-530 Drezdenko zwróciło się z prośbą do Rady Miejskiej                     

o uznanie pomnika przyrody – aleja modrzewiowa (skupisko 26 drzew) znajdującego się                            

w miejscowości Klesno, leśnictwo Czarny las, obręb Smolarz, nr ewidencyjny działki wg ewidencji 

gruntów: 08-06-025-0003-483 właściciel Skarb Państwa. 

Zgodnie z art.40. 1. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 poz.880               

ze zm.) pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska                

o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz 

odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych 

rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, 

skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.  

Na podstawie art. 44. 1. cytowanej ustawy ustanowienie pomnika przyrody, stanowiska 

dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuje                   

w drodze rozporządzenia wojewody albo uchwały rady gminy, jeżeli wojewoda nie ustanowił tych 

form ochrony przyrody. 

2. Rozporządzenie wojewody lub uchwała rady gminy, o których mowa wyżej, określają nazwę 

danego obiektu lub obszaru, jego położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony, w razie 

potrzeby ustalenia dotyczące jego czynnej ochrony oraz zakazy właściwe dla tego obiektu, obszaru 

lub jego części, wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 45 ust. 1. 

Art. 45. 1. brzmi : W stosunku do pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku 

ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego mogą być wprowadzone następujące 

zakazy: 

 1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; 

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

związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, 

odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 

 3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 

 4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo 

racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

 5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz 

obszarów wodno-błotnych; 

 6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych; 

 7) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 

 8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych 

szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 

 9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz 

tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności 

związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

10) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, 

utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych; 

11) umieszczania tablic reklamowych. 

 

 

W załączeniu  wniosek Nadleśnictwa Smolarz 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik 

do Uchwały Nr XXXVIII/270/09 

Rady Miejskiej w Drezdenku   

z dnia 20 sierpnia 2009 roku  

Lokalizacja pomnika przyrody 

 
MAPA   LEŚNICTWA  „CZARNY  LAS” 

SKALA  1 :  10000 

 
 
 

 
 
 
 
Lokalizacja  obiektu   



 


