
Uchwała Nr XXXVII/320/05
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 30 czerwca 2005 roku

w sprawie: ustanowienia pomników przyrody

Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 i art. 45 ust. 1,3,10,11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004

roku o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880) i art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz.1591

z późniejszymi zmianami).

uchwala się co następuje:

§ 1

Ustanawia  się  pomnikami  przyrody pojedyncze  twory  przyrody  żywej  oraz  ich  skupiska

o szczególnej wartości przyrodniczej i krajobrazowej; okazałych rozmiarów drzewa, rosnące

na terenie miasta i gminy Drezdenko. Wprowadza się następujące  zakazy: 

1/ niszczenia, uszkadzania lub przekształcania,

2/ uszkadzania i zanieczyszczenia gleby,

3/ zbioru kwiatów i owoców w fazie kwitnienia drzew,

4/ umieszczania na pniach drzew informacji nie związanych z celem ochrony.

Nadzór nad pomnikami 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



Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr XXXVII/320/05

 z dnia 30 czerwca 2005 roku

Lp. POŁOŻENIE

Działka
ewid.

Obręb 
ewidencyjny

Nazwa obiektu Opis stanowiska
Opis  techniczny

Obwód
[cm]

Wysokość
[m]

Szacunkowy
wiek [lata]

1 2 3 4 5 6 7 8
1. 95 a Przeborowo Klon zwyczajny Drzewo rośnie przy drodze na terenie parku

otaczającego stary kościółek. 
350 ok. 30 250

2. 95 a Przeborowo Wiąz pospolity Drzewo rośnie przy drodze na terenie parku
otaczającego stary kościółek.

350 ok. 30 250

3. 30 Przeborowo Kasztanowiec
zwyczajny

Drzewo rośnie na terenie posesji Villa Drawa. 280 ok. 30 250

4. 34 Drawiny 56 Jesion wyniosły Drzewo rośnie na terenie prywatnej posesji. 523 ok.30 400

5. 84/13 Kosin Dąb
bezszypułkowy

Drzewo rośnie między budynkami gospodarczymi
na podwórzu gospodarstwa agroturystycznego.

630 40 500-600

6. 13 Klesno Dąb
bezszypułkowy

Drzewo rośnie na zboczu skarpy , w odległości
ok. 5 m od jezdni drogi Drezdenko- Strzelce Kraj.

530 30 350

7. 90/2
90/3

Klesno Cis pospolity Drzewiaste formy  rosną w postaci  szpaleru na
terenie dwóch sąsiadujących ze sobą posesji po
wewnętrznej stronie ogrodzenia.  

10-20 ponad 120

8. 189/1 Grotów Lipa
drobnolistna

Lipa rośnie na terenie szkoły podstawowej między
budynkami gospodarczymi.

360 35 250

9. 189/1 Grotów Jesion wyniosły Drzewo rośnie na terenie szkoły podstawowej. 270 30 250
10. 357 Goszczanowiec Dąb

bezszypułkowy
Drzewa rosną na terenie otwartym przy polnej
drodze.

500 i 450 40 400

1 2 3 4 5 6 7 8



11. 623/2 Drezdenko
Plac Kościelny

Lipa 
drobnolistna

Lipa rośnie na skwerze przylegającym do kościoła
parafialnego. Proponuje się nazwanie drzewa im.
Ks. Feliksa Popielewicza.

550 20 400

12. 1248 Drezdenko
 ul. Ogrodowa

Dąb szypułkowy Drzewo rośnie na terenie przedszkola na wzgórzu
od strony Starej Noteci.

500 35 400

13. 1252 Drezdenko
ul. Kopernika

Platan
klonolistny

Drzewa rosną na trawniku, między jezdnią a
chodnikiem na odcinku ok. 200 m (między
skrzyżowaniami ulic: Kopernika z ul. Ogrodową i
- z drugiej strony- z ulicą Mickiewicza). Proponuje
się nazwanie drzew im. Eryka Pietruszaka.

18-215 28-35 150

14. 741/3 Drezdenko
skrzyż. ulic
Kościuszki i

Marszałkowskiej

Cis pospolity Cisy rosną na skwerze przy skrzyżowaniu ulic:
Kościuszki i Marszałkowskiej. Proponuje się
nazwanie drzew im. Antoniego Wiencławskiego.

10

15. 1265 Drezdenko
-ogródek

jordanowski

Wierzba
płacząca

Wierzby rosną na grobli między Starą Notecią i
stawkiem w ogródku jordanowskim. 

265,340,
347,350, 356

30

16. 766/6 Drezdenko
ul. Kościuszki

Dąb szypułkowy
odm. stożkowa

Dąb rośnie przy drodze wjazdowej do młyna, przy
ogrodzeniu marketu Netto. Proponuje się
nazwanie drzewa im. Witolda Zieleniewskiego.

320 25 ponad 100

17. 61/6 Drezdenko   ul.
Niepodległości

Cis pospolity Drzewa rosną w odległości kilku metrów od
ogrodzenia oddzielającego teren GS od ul.
Niepodległości.

10-20

18. 1243 Drezdenko
-cmentarz
komunalny

Żywotnik
olbrzymi

Drzewo rośnie w północno-wschodnim narożniku
cmentarza. 

200 20 100

19. 1243 Drezdenko -
cmentarz

komunalny

Dąb szypułkowy Dąb rośnie przy wschodnim murze cmentarnym. 440 30 300



Karta ewidencyjna obiektu o cechach
pomnika przyrody ożywionej

Województwo: Gmina/Miasto: Miejscowość:

Lubuskie Drezdenko Przeborowo

Nr obiektu Nazwa obiektu – gatunek
(nazwa polska i łacińska)

Rodzaj obiektu
(w przypadku grupowych podać ilość)

1 Klon zwyczajny
Acer platanoides

Współrzędne według mapy w skali 1:10 000 (z dokładnością do 0,1)
X Y

Opis stanowiska (charakterystyka otoczenia, zagrożenia i inne):

Przy drodze, na terenie parku otaczającego stary kościółek. Zagrożeniem mogą być
ewentualne prace drogowe: zmiana nawierzchni, poszerzenie pasa drogowego itp.

Opis techniczny obiektu:

Obwód [cm] Wysokość [m] Rozpiętość
korony [m]

Wysokość
korony [m]

Szacunkowy
wiek [lata]

350 ok. 30 250

Określenie ogólnego stanu
zdrowotnego w skali od 1 do 5

(1-b.zły, 2-zły, 3-średni, 4-
dobry, 5-b.dobry)

Proponowane zabiegi
konserwatorskie Inne wnioski i zalecenia

4 - -

Właściciel Zarządca Użytkownik

Mencel Robert Mencel Robert

Kronika obiektu:

dz.nr 95a



Karta ewidencyjna obiektu o cechach
pomnika przyrody ożywionej

Województwo: Gmina/Miasto: Miejscowość:

Lubuskie Drezdenko Przeborowo

Nr obiektu Nazwa obiektu – gatunek
(nazwa polska i łacińska)

Rodzaj obiektu
(w przypadku grupowych podać ilość)

2 Wiąz pospolity
Ulmus campestris

Współrzędne według mapy w skali 1:10 000 (z dokładnością do 0,1)
X Y

Opis stanowiska (charakterystyka otoczenia, zagrożenia i inne):

Przy drodze, na terenie parku otaczającego stary kościółek. Zagrożeniem mogą być
ewentualne prace drogowe: zmiana nawierzchni, poszerzenie pasa drogowego itp.

Opis techniczny obiektu:

Obwód [cm] Wysokość [m] Rozpiętość
korony [m]

Wysokość
korony [m]

Szacunkowy
wiek [lata]

350 ok. 30 250

Określenie ogólnego stanu
zdrowotnego w skali od 1 do 5

(1-b.zły, 2-zły, 3-średni, 4-
dobry, 5-b.dobry)

Proponowane zabiegi
konserwatorskie Inne wnioski i zalecenia

4

Właściciel Zarządca Użytkownik

Mencel Robert Mencel Robert

Kronika obiektu:

dz. nr 95a

Karta ewidencyjna obiektu o cechach



pomnika przyrody ożywionej

Województwo: Gmina/Miasto: Miejscowość:

Lubuskie Drezdenko Przeborowo

Nr obiektu Nazwa obiektu – gatunek
(nazwa polska i łacińska)

Rodzaj obiektu
(w przypadku grupowych podać ilość)

3 Kasztanowiec zwyczajny
Aesculus hippocastanum

Współrzędne według mapy w skali 1:10 000 (z dokładnością do 0,1)
X Y

Opis stanowiska (charakterystyka otoczenia, zagrożenia i inne):

Na terenie posesji Villa Drawa, na dobrze utrzymanym (zadbanym) klombie.

Opis techniczny obiektu:

Obwód [cm] Wysokość [m] Rozpiętość
korony [m]

Wysokość
korony [m]

Szacunkowy
wiek [lata]

280 ok. 30 250

Określenie ogólnego stanu
zdrowotnego w skali od 1 do 5

(1-b.zły, 2-zły, 3-średni, 4-
dobry, 5-b.dobry)

Proponowane zabiegi
konserwatorskie Inne wnioski i zalecenia

4 założenie obręczy

Właściciel Zarządca Użytkownik

Mencel Robert Mencel Robert

Kronika obiektu:

dz.nr 30



Karta ewidencyjna obiektu o cechach
pomnika przyrody ożywionej

Województwo: Gmina/Miasto: Miejscowość:

Lubuskie Drezdenko Drawiny 56

Nr obiektu Nazwa obiektu – gatunek
(nazwa polska i łacińska)

Rodzaj obiektu
(w przypadku grupowych podać ilość)

4 Jesion wyniosły
Fraxinus excelsior

Współrzędne według mapy w skali 1:10 000 (z dokładnością do 0,1)
X Y

Opis stanowiska (charakterystyka otoczenia, zagrożenia i inne):

Drzewo rośnie na terenie prywatnej posesji, w kącie podwórza; do wysokości ok. 0,7-1 m
obsypane śmieciami i odpadkami w promieniu do 2 m od pnia.

Opis techniczny obiektu:

Obwód [cm] Wysokość [m] Rozpiętość
korony [m]

Wysokość
korony [m]

Szacunkowy
wiek [lata]

523 ok. 30 400

Określenie ogólnego stanu
zdrowotnego w skali od 1 do 5

(1-b.zły, 2-zły, 3-średni, 4-
dobry, 5-b.dobry)

Proponowane zabiegi
konserwatorskie Inne wnioski i zalecenia

4 uprzątnąć śmieci

Właściciel Zarządca Użytkownik

Sikora Stanisław Sikora Stanisław

Kronika obiektu:

dz.nr 34



Karta ewidencyjna obiektu o cechach
pomnika przyrody ożywionej

Województwo: Gmina/Miasto: Miejscowość:

Lubuskie Drezdenko Kosin

Nr obiektu Nazwa obiektu – gatunek
(nazwa polska i łacińska)

Rodzaj obiektu
(w przypadku grupowych podać ilość)

5 Dąb bezszypułkowy
Quercus sessilis

Współrzędne według mapy w skali 1:10 000 (z dokładnością do 0,1)
X Y

Opis stanowiska (charakterystyka otoczenia, zagrożenia i inne):

Drzewo rośnie między budynkami gospodarskimi na podwórzu gospodarstwa
agroturystycznego p. Mereskiego.

Opis techniczny obiektu:

Obwód [cm] Wysokość [m] Rozpiętość
korony [m]

Wysokość
korony [m]

Szacunkowy
wiek [lata]

630 40 500-600

Określenie ogólnego stanu
zdrowotnego w skali od 1 do 5

(1-b.zły, 2-zły, 3-średni, 4-
dobry, 5-b.dobry)

Proponowane zabiegi
konserwatorskie Inne wnioski i zalecenia

5

Właściciel Zarządca Użytkownik

WARSDOM Sp. zo.o WARSDOM Sp. zo.o

Kronika obiektu:

dz.nr  84/13

Karta ewidencyjna obiektu o cechach



pomnika przyrody ożywionej

Województwo: Gmina/Miasto: Miejscowość:

Lubuskie Drezdenko Klesno

Nr obiektu Nazwa obiektu – gatunek
(nazwa polska i łacińska)

Rodzaj obiektu
(w przypadku grupowych podać ilość)

6 Dąb bezszypułkowy
Quercus sessilis

Współrzędne według mapy w skali 1:10 000 (z dokładnością do 0,1)
X Y

Opis stanowiska (charakterystyka otoczenia, zagrożenia i inne):

Drzewo rośnie na zboczu skarpy, w odl. ok. 5 m od jezdni ruchliwej drogi Drezdenko-
Strzelce Kraj. Ewentualnym zagrożeniem mogą być prace modernizacyjne drogi.

Opis techniczny obiektu:

Obwód [cm] Wysokość [m] Rozpiętość
korony [m]

Wysokość
korony [m]

Szacunkowy
wiek [lata]

530 30 350

Określenie ogólnego stanu
zdrowotnego w skali od 1 do 5

(1-b.zły, 2-zły, 3-średni, 4-
dobry, 5-b.dobry)

Proponowane zabiegi
konserwatorskie Inne wnioski i zalecenia

4

Właściciel Zarządca Użytkownik

Skarb Państwa Agencja
Nieruchomości Rolnej

Skarb Państwa Agencja
Nieruchomości Rolnej

Kronika obiektu:

dz.nr 13



Karta ewidencyjna obiektu o cechach
pomnika przyrody ożywionej

Województwo: Gmina/Miasto: Miejscowość:

Lubuskie Drezdenko Klesno

Nr obiektu Nazwa obiektu – gatunek
(nazwa polska i łacińska)

Rodzaj obiektu
(w przypadku grupowych podać ilość)

7 Cis pospolity
Taxus baccata 11 drzew

Współrzędne według mapy w skali 1:10 000 (z dokładnością do 0,1)
X Y

Opis stanowiska (charakterystyka otoczenia, zagrożenia i inne):

Drzewiaste formy cisa rosną w postaci jednego szpaleru na terenie dwóch sąsiadujących ze
sobą posesji po wewnętrznej stronie ogrodzenia (w granicach parcel). Ewentualnym
zagrożeniem mogą być zabiegi ogrodnicze przeprowadzane przez właścicieli posesji.

Opis techniczny obiektu:

Obwód [cm] Wysokość [m] Rozpiętość
korony [m]

Wysokość
korony [m]

Szacunkowy
wiek [lata]

10-20 ponad 120

Określenie ogólnego stanu
zdrowotnego w skali od 1 do 5

(1-b.zły, 2-zły, 3-średni, 4-
dobry, 5-b.dobry)

Proponowane zabiegi
konserwatorskie Inne wnioski i zalecenia

3-5

Właściciel Zarządca Użytkownik

     Potyralska Zofia
     Kuryłło Władysław

     Potyralska Zofia
     Kuryłło Władysław

Kronika obiektu:

dz.nr 90/2
dz.nr 90/3



Karta ewidencyjna obiektu o cechach
pomnika przyrody ożywionej

Województwo: Gmina/Miasto: Miejscowość:

Lubuskie Drezdenko Grotów

Nr obiektu Nazwa obiektu – gatunek
(nazwa polska i łacińska)

Rodzaj obiektu
(w przypadku grupowych podać ilość)

8 Lipa drobnolistna
Tilia cordata

Współrzędne według mapy w skali 1:10 000 (z dokładnością do 0,1)
X Y

Opis stanowiska (charakterystyka otoczenia, zagrożenia i inne):

Lipa rośnie na terenie szkoły podstawowej, „wciśnięta” między zabudowania gospodarcze. 

Opis techniczny obiektu:

Obwód [cm] Wysokość [m] Rozpiętość
korony [m]

Wysokość
korony [m]

Szacunkowy
wiek [lata]

360 35 250

Określenie ogólnego stanu
zdrowotnego w skali od 1 do 5

(1-b.zły, 2-zły, 3-średni, 4-
dobry, 5-b.dobry)

Proponowane zabiegi
konserwatorskie Inne wnioski i zalecenia

4

Właściciel Zarządca Użytkownik

Gmina Drezdenko Szkoła Podstawowa

Kronika obiektu:

dz. nr 189/1

Karta ewidencyjna obiektu o cechach



pomnika przyrody ożywionej

Województwo: Gmina/Miasto: Miejscowość:

Lubuskie Drezdenko Grotów

Nr obiektu Nazwa obiektu – gatunek
(nazwa polska i łacińska)

Rodzaj obiektu
(w przypadku grupowych podać ilość)

9 Jesion wyniosły
Fraxinus excelsior

Współrzędne według mapy w skali 1:10 000 (z dokładnością do 0,1)
X Y

Opis stanowiska (charakterystyka otoczenia, zagrożenia i inne):

Drzewo rośnie na terenie szkoły podstawowej; zagrożeń bezpośrednich brak.

Opis techniczny obiektu:

Obwód [cm] Wysokość [m] Rozpiętość
korony [m]

Wysokość
korony [m]

Szacunkowy
wiek [lata]

270 30 250

Określenie ogólnego stanu
zdrowotnego w skali od 1 do 5

(1-b.zły, 2-zły, 3-średni, 4-
dobry, 5-b.dobry)

Proponowane zabiegi
konserwatorskie Inne wnioski i zalecenia

4

Właściciel Zarządca Użytkownik

Gmina Drezdenko Szkoła Podstawowa

Kronika obiektu:

dz. nr 189/1



Karta ewidencyjna obiektu o cechach
pomnika przyrody ożywionej

Województwo: Gmina/Miasto: Miejscowość:

Lubuskie Drezdenko Goszczanowiec

Nr obiektu Nazwa obiektu – gatunek
(nazwa polska i łacińska)

Rodzaj obiektu
(w przypadku grupowych podać ilość)

10 Dąb bezszypułkowy
Quercus sessilis 2 drzewa

Współrzędne według mapy w skali 1:10 000 (z dokładnością do 0,1)
X Y

Opis stanowiska (charakterystyka otoczenia, zagrożenia i inne):

Drzewa rosną w terenie otwartym przy polnej drodze, nieopodal już uznanego za pomnik
przyrody dębu. Zagrożeniem (podobnie jak już zatwierdzonego pomnika przyrody) mogą być
zakłócenia stosunków wodnych w glebie wywołane działaniami na terenie sąsiadujących
wokół wielkopowierzchniowymi uprawami rolnymi.

Opis techniczny obiektu:

Obwód [cm] Wysokość [m] Rozpiętość
korony [m]

Wysokość
korony [m]

Szacunkowy
wiek [lata]

500 i 450 40 400

Określenie ogólnego stanu
zdrowotnego w skali od 1 do 5

(1-b.zły, 2-zły, 3-średni, 4-
dobry, 5-b.dobry)

Proponowane zabiegi
konserwatorskie Inne wnioski i zalecenia

3-4

Właściciel Zarządca Użytkownik

Gmina Drezdenko Gmina Drezdenko

Kronika obiektu:

dz. nr 357

Karta ewidencyjna obiektu o cechach



pomnika przyrody ożywionej

Województwo: Gmina/Miasto: Miejscowość:

Lubuskie Drezdenko Drezdenko – Plac Kościelny

Nr obiektu Nazwa obiektu – gatunek
(nazwa polska i łacińska)

Rodzaj obiektu
(w przypadku grupowych podać ilość)

11 Lipa drobnolistna
Tilia cordata

Współrzędne według mapy w skali 1:10 000 (z dokładnością do 0,1)
X Y

Opis stanowiska (charakterystyka otoczenia, zagrożenia i inne):

Lipa rosnąca na skwerze przylegającym do kościoła parafialnego. Poważne ubytki wewnątrz
pnia (wypalenie); zabezpieczona wypełnieniem cementowym. Wymaga zabiegów
leczniczych i konserwatorskich.

Opis techniczny obiektu:

Obwód [cm] Wysokość [m] Rozpiętość
korony [m]

Wysokość
korony [m]

Szacunkowy
wiek [lata]

550 20 400

Określenie ogólnego stanu
zdrowotnego w skali od 1 do 5

(1-b.zły, 2-zły, 3-średni, 4-
dobry, 5-b.dobry)

Proponowane zabiegi
konserwatorskie Inne wnioski i zalecenia

2-3 konserwacja wypełnienia

Właściciel Zarządca Użytkownik

Gmina Drezdenko Gmina Drezdenko

Kronika obiektu:

im. Ks. Feliksa Popielewicza
dz. nr 623/2

Karta ewidencyjna obiektu o cechach
pomnika przyrody ożywionej



Województwo: Gmina/Miasto: Miejscowość:

Lubuskie Drezdenko Drezdenko, ul. Ogrodowa

Nr obiektu Nazwa obiektu – gatunek
(nazwa polska i łacińska)

Rodzaj obiektu
(w przypadku grupowych podać ilość)

12 Dąb szypułkowy
Quercus robur

Współrzędne według mapy w skali 1:10 000 (z dokładnością do 0,1)
X Y

Opis stanowiska (charakterystyka otoczenia, zagrożenia i inne):

Drzewo rośnie na terenie przedszkola (skrzyżowanie ul. Ogrodowej i Kopernika) na wzgórzu
od strony Starej Noteci. Opiekują się nim dzieci przedszkolne (płotek). Drzewo ma
uszkodzony pień;  połowa została odłamana podczas wichury w końcu lat osiemdziesiątych.
Obecnie wymaga zabiegów leczniczych i konserwatorskich. Stanowi interesujący
malowniczy element tej części miasta.

Opis techniczny obiektu:

Obwód [cm] Wysokość [m] Rozpiętość
korony [m]

Wysokość
korony [m]

Szacunkowy
wiek [lata]

500 35 400

Określenie ogólnego stanu
zdrowotnego w skali od 1 do 5

(1-b.zły, 2-zły, 3-średni, 4-
dobry, 5-b.dobry)

Proponowane zabiegi
konserwatorskie Inne wnioski i zalecenia

2-3 +

Właściciel Zarządca Użytkownik

Gmina Drezdenko Gmina Drezdenko

Kronika obiektu:

dz. nr 1248



Karta ewidencyjna obiektu o cechach
pomnika przyrody ożywionej

Województwo: Gmina/Miasto: Miejscowość:

Lubuskie Drezdenko Drezdenko, ul. Kopernika

Nr obiektu Nazwa obiektu – gatunek
(nazwa polska i łacińska)

Rodzaj obiektu
(w przypadku grupowych podać ilość)

13 Platan klonolistny
Platanus acerifolia Aleja ok. 25 drzew

Współrzędne według mapy w skali 1:10 000 (z dokładnością do 0,1)
X Y

Opis stanowiska (charakterystyka otoczenia, zagrożenia i inne):

Platany tworzą bardzo malowniczą aleję wzdłuż ulicy Kopernika. Rosną one w większości na
trawniku między jezdnią a północnym chodnikiem; kilka drzew rośnie po północnej stronie
chodnika. Łącznie na odcinku około 200. metrów (między skrzyżowaniami ulicy Kopernika z
ulicą Ogrodową i – z drugiej strony – z ulicą Mickiewicza) rośnie około 25 platanów oraz
kilkanaście drzew innych gatunków. Ewentualnym zagrożeniem mogą być prace związane z
poszerzeniem ulic, przebudową chodnika itp.

Opis techniczny obiektu:

Obwód [cm] Wysokość [m] Rozpiętość
korony [m]

Wysokość
korony [m]

Szacunkowy
wiek [lata]

18-215 28-35 150

Określenie ogólnego stanu
zdrowotnego w skali od 1 do 5

(1-b.zły, 2-zły, 3-średni, 4-
dobry, 5-b.dobry)

Proponowane zabiegi
konserwatorskie Inne wnioski i zalecenia

5

Właściciel Zarządca Użytkownik

Gmina Drezdenko Gmina Drezdenko

Kronika obiektu:

im. Eryka Pietruszaka
dz. nr 1252

Karta ewidencyjna obiektu o cechach



pomnika przyrody ożywionej

Województwo: Gmina/Miasto: Miejscowość:

Lubuskie Drezdenko Drezdenko, skrzyż. ulic Kościuszki
i Marszałkowskiej

Nr obiektu Nazwa obiektu – gatunek
(nazwa polska i łacińska)

Rodzaj obiektu
(w przypadku grupowych podać ilość)

14 Cis pospolity
Taxus baccata grupa 7 cisów krzewistych

Współrzędne według mapy w skali 1:10 000 (z dokładnością do 0,1)
X Y

Opis stanowiska (charakterystyka otoczenia, zagrożenia i inne):

Cisy rosną na skwerze tuż przy jezdni przy skrzyżowaniu ruchliwych ulic: Kościuszki i
Marszałkowskiej. Zagrożeniem jest ruch samochodowy, a także ponawiane propozycje
wycięcia cisów dla poprawienia widoczności na skrzyżowaniu. Uznanie za pomnik przyrody
w dużym stopniu utrudni ewentualne tego ostatniego zagrożenia – ku uciesze licznych
mieszkańców, dla których te cisy stanowią bardzo istotny element upiększający miasto.

Opis techniczny obiektu:

Obwód [cm] Wysokość [m] Rozpiętość
korony [m]

Wysokość
korony [m]

Szacunkowy
wiek [lata]

10

Określenie ogólnego stanu
zdrowotnego w skali od 1 do 5

(1-b.zły, 2-zły, 3-średni, 4-
dobry, 5-b.dobry)

Proponowane zabiegi
konserwatorskie Inne wnioski i zalecenia

5

Właściciel Zarządca Użytkownik

Gmina Drezdenko Gmina Drezdenko

Kronika obiektu:

dz.nr 741/3

Karta ewidencyjna obiektu o cechach



pomnika przyrody ożywionej

Województwo: Gmina/Miasto: Miejscowość:

Lubuskie Drezdenko Drezdenko – ogródek jordanowski

Nr obiektu Nazwa obiektu – gatunek
(nazwa polska i łacińska)

Rodzaj obiektu
(w przypadku grupowych podać ilość)

15 Wierzba płacząca
Salix elegantissima Grupa 5 okazałych drzew

Współrzędne według mapy w skali 1:10 000 (z dokładnością do 0,1)
X Y

Opis stanowiska (charakterystyka otoczenia, zagrożenia i inne):

Wierzby rosnące na grobli między Starą Notecią i stawkiem w ogródku jordanowskim
stanowią bardzo malowniczy element miasta.  Zagrożenia naturalne:  wiek drzew i ich stan
zdrowotny (wierzby nie należą do drzew długowiecznych).

Opis techniczny obiektu:

Obwód [cm] Wysokość [m] Rozpiętość
korony [m]

Wysokość
korony [m]

Szacunkowy
wiek [lata]

265,340,347,
350,356 30

Określenie ogólnego stanu
zdrowotnego w skali od 1 do 5

(1-b.zły, 2-zły, 3-średni, 4-
dobry, 5-b.dobry)

Proponowane zabiegi
konserwatorskie Inne wnioski i zalecenia

2-4

Właściciel Zarządca Użytkownik

Gmina Drezdenko Gmina Drezdenko

Kronika obiektu:

im. Antoniego Wiencławskiego
dz.nr 1265



Karta ewidencyjna obiektu o cechach
pomnika przyrody ożywionej

Województwo: Gmina/Miasto: Miejscowość:

Lubuskie Drezdenko Drezdenko, ul. Kościuszki

Nr obiektu Nazwa obiektu – gatunek (nazwa
polska i łacińska)

Rodzaj obiektu
(w przypadku grupowych podać ilość)

16 Dąb szypułkowy odm. stożkowa
Quercus robur. var. Fastigiata

Współrzędne według mapy w skali 1:10 000 (z dokładnością do 0,1)
X Y

Opis stanowiska (charakterystyka otoczenia, zagrożenia i inne):

Dąb przy ogrodzeniu marketu Netto, przy drodze wjazdowej do młyna. Malowniczy ze
względu na pokrój pnia i korony.

Opis techniczny obiektu:

Obwód [cm] Wysokość [m] Rozpiętość
korony [m]

Wysokość
korony [m]

Szacunkowy
wiek [lata]

320 25 ponad 100

Określenie ogólnego stanu
zdrowotnego w skali od 1 do

5
(1-b.zły, 2-zły, 3-średni, 4-

dobry, 5-b.dobry)

Proponowane zabiegi
konserwatorskie Inne wnioski i zalecenia

Właściciel Zarządca Użytkownik

Skarb Państwa Kaszarnia Sp. zo.o
w Międzychodzie

Kronika obiektu:

im. Witolda Zielenieskiego
dz.nr 766/6



Karta ewidencyjna obiektu o cechach
pomnika przyrody ożywionej

Województwo: Gmina/Miasto: Miejscowość:

Lubuskie Drezdenko Drezdenko ul. Niepodległości

Nr obiektu Nazwa obiektu – gatunek
(nazwa polska i łacińska)

Rodzaj obiektu
(w przypadku grupowych podać ilość)

17
Cis pospolity Taxus baccata i

bluszcz pospolity 
Hedera helix

3 drzewa cisów oraz na klonie obok
okaz kwitnącego bluszczu

Współrzędne według mapy w skali 1:10 000 (z dokładnością do 0,1)
X Y

Opis stanowiska (charakterystyka otoczenia, zagrożenia i inne):

Drzewa rosną w odległości kilku metrów od ogrodzenia oddzielającego teren GS od
ruchliwej ulicy Niepodległości. Zagrożeniem może być ewentualna zmiana przeznaczenia
gruntu, np. na zabudowę.

Opis techniczny obiektu:

Obwód [cm] Wysokość [m] Rozpiętość
korony [m]

Wysokość
korony [m]

Szacunkowy
wiek [lata]

10-20

Określenie ogólnego stanu
zdrowotnego w skali od 1 do

5
(1-b.zły, 2-zły, 3-średni, 4-

dobry, 5-b.dobry)

Proponowane zabiegi
konserwatorskie Inne wnioski i zalecenia

Właściciel Zarządca Użytkownik

Gmina Drezdenko Gmina Drezdenko

Kronika obiektu:

dz. nr 61/6



Karta ewidencyjna obiektu o cechach
pomnika przyrody ożywionej

Województwo: Gmina/Miasto: Miejscowość:

Lubuskie Drezdenko Drezdenko – cmentarz komunalny

Nr obiektu Nazwa obiektu – gatunek
(nazwa polska i łacińska)

Rodzaj obiektu
(w przypadku grupowych podać ilość)

18 Dąb szypułkowy
Quercus sessilis

Współrzędne według mapy w skali 1:10 000 (z dokładnością do 0,1)
X Y

Opis stanowiska (charakterystyka otoczenia, zagrożenia i inne):

Najbardziej okazały na terenie cmentarza dąb rosnący przy wschodnim murze cmentarnym;
do niedawna opleciony był dodatkowo kwitnącym bluszczem.

Opis techniczny obiektu:

Obwód [cm] Wysokość [m] Rozpiętość
korony [m]

Wysokość
korony [m]

Szacunkowy
wiek [lata]

440 30 300

Określenie ogólnego stanu
zdrowotnego w skali od 1 do 5

(1-b.zły, 2-zły, 3-średni, 4-
dobry, 5-b.dobry)

Proponowane zabiegi
konserwatorskie Inne wnioski i zalecenia

4

Właściciel Zarządca Użytkownik

Gmina Drezdenko PGKiM

Kronika obiektu:

dz. nr 1243

Karta ewidencyjna obiektu o cechach



pomnika przyrody ożywionej

Województwo: Gmina/Miasto: Miejscowość:

Lubuskie Drezdenko Drezdenko – cmentarz komunalny

Nr obiektu Nazwa obiektu – gatunek
(nazwa polska i łacińska)

Rodzaj obiektu
(w przypadku grupowych podać ilość)

19 Żywotnik olbrzymi
Thuja plicata

Współrzędne według mapy w skali 1:10 000 (z dokładnością do 0,1)
X Y

Opis stanowiska (charakterystyka otoczenia, zagrożenia i inne):

Jedno z najbardziej interesujących drzew na terenie Drezdenka. Rośnie w północno-
wschodnim narożniku cmentarza.

Opis techniczny obiektu:

Obwód [cm] Wysokość [m] Rozpiętość
korony [m]

Wysokość
korony [m]

Szacunkowy
wiek [lata]

200 20 100

Określenie ogólnego stanu
zdrowotnego w skali od 1 do 5

(1-b.zły, 2-zły, 3-średni, 4-
dobry, 5-b.dobry)

Proponowane zabiegi
konserwatorskie Inne wnioski i zalecenia

5

Właściciel Zarządca Użytkownik

Gmina Drezdenko PGKiM

Kronika obiektu:

dz. nr 1243


