
 

 

UCHWAŁA NR LVI.869.2022 

RADY MIASTA ZIELONA GÓRA 

z dnia 26 kwietnia 2022 r. 

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.1)) oraz art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2021r., poz. 1098 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewostan sosnowy, zajmujący powierzchnię 4,93 ha rosnący 

na działce nr 188/3, obręb 0012 w Zielonej Górze, nadając powierzchniowemu pomnikowi przyrody nazwę: 

„Tańczący Bór”. 

2. Szczegółowe położenie pomnika przyrody przedstawia mapa stanowiąca załącznik do uchwały. 

§ 2. Nadzór nad pomnikiem przyrody ustanowionym w § 1 powierza się Prezydentowi Miasta Zielona 

Góra. 

§ 3. Grupa drzew wymieniona w § 1 podlega ochronie w celu zachowania szczególnej wartości przyro-

dniczej i krajobrazowej. 

§ 4. W stosunku do pomnika przyrody ustanowionego w § 1 zakazuje się: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu – drzew; 

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

z budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 

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

gospodarce wodnej; 

4) umieszczania tablic reklamowych; 

5) zmiany sposobu użytkowania ziemi. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 

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

Województwa Lubuskiego. 

  Wiceprzewodniczący Rady 

Tomasz Paweł Sroczyński 

                                                      
1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2022r., poz. 583. 
2) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2021r., poz. 1718 oraz Dz. U. z 2022r., 

poz. 84. 
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