
Uchwa a Nr  204/5/XXI/08
Rady Miejskiej w I owej
z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Wanda”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz dzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó n. zm.) oraz art. 44
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pó n.
zm.)

uchwala si , co nast puje:

§1.1 Ustanawia si  pomnikiem przyrody: drzewo gatunku Lipa drobnolistna – Tilia cordata o
nazwie „Wanda”, o obwodzie 527 cm i wysoko ci 24 m, rosn cy na dzia ce  nr 1033 obr b
Czerna gmina I owa,  le nictwo Kowalice, oddzia  474i Nadle nictwa aga .

2. Po enie pomnika przyrody okre la za cznik graficzny do niniejszej uchwa y.

§2. Celem ochrony pomnika przyrody jest zachowanie warto ci przyrodniczej i krajobrazowej
z uwagi na jego indywidualne cechy wyró niaj ce go spo ród otaczaj cego krajobrazu a w
szczególno ci: s dziwy wiek i okaza e rozmiary.

§3. W stosunku do pomnika przyrody ustanowionego w § 1 zakazuje si :
1) niszczenia, uszkadzania lub przekszta cania obiektu;
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta caj cych rze  terenu, z wyj tkiem prac

zwi zanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budow , odbudow ,
utrzymywaniem, remontem lub napraw  urz dze  wodnych;

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
4) umieszczania tablic reklamowych.

§4. Zakazy, o których mowa w § 3 nie dotycz  :
1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony obiektu chronionego, w tym ogranicze

wyst powania wzrostu gatunków konkuruj cych z gatunkiem chronionym oraz
ogrodzenia powierzchni;

2) likwidacji nag ych zagro  bezpiecze stwa powszechnego i prowadzenia akcji
ratowniczych.

§5. Nadzór nad ustanowionym pomnikiem przyrody sprawuje Nadle nictwo aga .

§6. Wykonanie uchwa y powierza si  Burmistrzowi I owej.

§7. Uchwa a wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od og oszenia w Dzienniku Urz dowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodnicz cy Rady
              Miros aw Wdowiak



Za cznik do uchwa y Nr 204/ 5/XXI /08  Rady Miejskiej w I owej z dnia 16.XII.2008 r.


