UCHWAŁA NR 122/IV/2019
RADY MIASTA LUBLIN
z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994, z późn. zm.), w związku z art. 44 ust. 3, 3b i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
w Lublinie - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:
§1
1. Znosi się formę ochrony przyrody 4 drzew uznanych za pomniki przyrody:
1) Lipa drobnolistna (Tilia cordata) o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm - 380 cm, rosnąca
w szpalerze lip, stanowiący pomnik przyrody przy Zalewie Zemborzyckim, dz. ew. nr 37/34, obręb 49 Zemborzyce Kościelne II, stanowiąca własność Gminy Lublin, obecnie dzierżawiona przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” Sp. z o.o. Szpaler drzew, w którym znajduje się przedmiotowe
drzewo został uznany za pomnik przyrody Rozporządzeniem Wojewody Lubelskiego Nr 4 z dnia 10 lutego
1997 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego Nr 3, poz. 21), nr WKP 389;
2) Dąb bezszypułkowy (Quercus petraea „Mespilifolia”) o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm 175 cm, rosnący na terenie dz. ew. nr 78/5, obręb 36 - Śródmieście, stanowiąca własność Parafii
Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie. Drzewo to zostało uznane za Pomnik Przyrody Rozporządzeniem
Wojewody Lubelskiego Nr 4 z dnia 10 lutego 1997 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego Nr 3, poz. 21),
nr WKP 390;
3) Kasztanowiec biały (Aesculus hippocastanum) o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm 120 cm, rosnący terenie dz. ew. nr 61, obręb 04 - Czechów II przy ul. Ignacego Solarza 11 w Lublinie.
Drzewo to stanowi element alei, która została uznana za Pomnik Przyrody uchwałą nr 289/X/2015 Rady
Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2015 r., nr GRPP 30;
4) Kasztanowiec biały (Aesculus hippocastanum) o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm 215 cm, rosnący na terenie dz. ew. nr 61, obręb 04 - Czechów II przy ul. Ignacego Solarza 11 w Lublinie.
Drzewo to stanowi element alei, która została uznana za Pomnik Przyrody uchwałą nr 289/X/2015 Rady
Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2015 r., nr GRPP 30.
2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody drzew, o których mowa w §1 ust. 1 następuje z powodu utraty
wartości przyrodniczych i krajobrazowych, ze względu na które ustanowiono pomnik przyrody. Dodatkowo
pozbawienie statusu pomnika przyrody drzewa wskazanego w §1 ust. 1 pkt 3 następuje w celu zapewnienia
bezpieczeństwa powszechnego. Utrata wartości przyrodniczych i krajobrazowych tych drzew nastąpiła
w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych.
§2
Położenie pomników przyrody wymienionych w §1 pkt 1 określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubelskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Lublin
Jarosław Pakuła
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Załącznik graficzny
do uchwały nr 122/IV/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 28 lutego 2019 r.
Lipa drobnolistna (Tilia cordata) WKP 389
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Dąb bezszypułkowy (Quercus petraea) WKP 390

Budynek
sądu
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Kasztanowiec biały (Aesculus hippocastanum) – 2 szt. GRPP 30

Obw. 120 cm §1 ust.1 pkt 3

Obw. 215 cm §1 ust.1 pkt 4
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