
Uchwała Nr 598/XXIV/2012
Rady Miasta Lublin

z dnia 18 października 2012 r.

w sprawie ustanowienia pomników przyrody 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami), w związku z art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późniejszymi 
zmianami), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 
w Lublinie, Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1
Ustanawia się pomnikami przyrody następujące drzewa: 
1) Topola holenderska (Populus x canadensis marilandica), o obwodzie 

pnia na wysokości 130 cm – 427 cm, rosnąca na terenie posesji nr 
1 przy ul. Bolesława Chrobrego (na południowy zachód od budynku 
Domu Studenta Zaocznego przy ul. Sowińskiego 12), dz. ew. nr 12/1, 
obręb 21 - Osiedla LSM, na terenie Gminy Lublin; 

2) Topola czarna (Populus nigra), o obwodzie pnia na wysokości 130 cm – 
570 cm, rosnąca w pasie drogowym ul. Jana Kasprowicza, na wysokości 
posesji nr 15 (w pasie zieleni w odległości 0,6 m od ciągu pieszego), dz. 
ew. nr 98/1, obręb 46 – Zadębie III, na terenie Skarbu Państwa; 

3) Klon srebrzysty (Acer saccharinum), o obwodzie pnia na wysokości 130 
cm – 250 cm, rosnący w pasie drogowym ul. Mikołaja Kopernika, na 
wysokości posesji nr 31 (pas zieleni szerokości 2 m), dz. ew. nr 125, 
obręb 9 – Dziesiąta II, na terenie Gminy Lublin; 

4) Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos), o obwodzie pnia na wysokości 130 
cm – 310 cm, rosnąca w pasie drogowym ul. Franciszki Arnsztajnowej, 
na wysokości posesji nr 9 – 11, dz. ew. nr 23, obręb 4 – Czechów II, na 
terenie Skarbu Państwa; 

5) Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos), o obwodzie pnia na wysokości 130 
cm – 303 cm, rosnąca w pasie drogowym ul. Franciszki Arnsztajnowej, 
na wysokości posesji nr 10, dz. ew. nr 23, obręb 4 – Czechów II, na 
terenie Skarbu Państwa; 

6) Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos), o obwodzie pnia na wysokości 130 
cm – 318 cm, rosnąca w pasie drogowym ul. Franciszki Arnsztajnowej, 
na wysokości posesji nr 6, dz. ew. nr 23, obręb 4 – Czechów II, na 
terenie Skarbu Państwa; 

7) Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos), o obwodzie pnia na wysokości 130 
cm – 285 cm, rosnąca w pasie drogowym ul. Franciszki Arnsztajnowej, 
na wysokości posesji nr 4, (pomiędzy ulicami Partyzantów 
i Dudzińskiego), dz. ew. nr 23, obręb 4 – Czechów II, na terenie Skarbu 
Państwa; 
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8) Dąb szypułkowy (Quercus robur), o obwodzie pnia na wysokości 130 cm 
– 305 cm, rosnący w pasie drogowym alei Kraśnickiej, na wysokości 
posesji nr 2 (vis a vis ronda im. Honorowych Dawców Krwi, 
w sąsiedztwie ogrodzenia Jednostki Wojskowej), dz. ew. nr 88/2, obręb 
3 – Czechów I, na terenie Skarbu Państwa; 

9) Dąb szypułkowy (Quercus robur), o obwodzie pnia na wysokości 130 cm 
– 318 cm, rosnący w pasie drogowym alei Kraśnickiej, na wysokości 
posesji nr 2 (vis a vis ronda im. Honorowych Dawców Krwi, 
w sąsiedztwie ogrodzenia Jednostki Wojskowej, w odległości 0,2 m od 
ciągu pieszego Alei Racławickich), dz. ew. nr 88/2, obręb 3 – Czechów I, 
na terenie Skarbu Państwa; 

10) Dąb szypułkowy (Quercus robur), o obwodzie pnia na wysokości 130 
cm – 253 cm, rosnący w pasie drogowym alei Kraśnickiej, na wysokości 
posesji nr 2 (pomiędzy ciągiem pieszym alei Kraśnickiej, a ogrodzeniem 
Jednostki Wojskowej, w rzędzie drzew), dz. ew. nr 88/2, obręb 3 – 
Czechów I, na terenie Skarbu Państwa; 

11) Dąb szypułkowy (Quercus robur), o obwodzie pnia na wysokości 130 
cm – 302 cm, rosnący w pasie drogowym alei Kraśnickiej, na wysokości 
posesji nr 2 A (wąski pas trawnika od północy 0,5 m od wjazdu na teren 
posesji, od południa stycznie do schodów terenowych, od zachodu 0,5 m 
od ciągu pieszego, 2,5 m na zachód od ogrodzenia posesji), dz. ew. nr 
19, obręb 33 – Sławin Helenów, na terenie Skarbu Państwa; 

12) Dąb szypułkowy (Quercus robur), o obwodzie pnia na wysokości 130 
cm – 351 cm, rosnący w pasie drogowym alei Kraśnickiej, na wysokości 
posesji nr 4 (pomiędzy ciągiem pieszym a ogrodzeniem posesji nr 4, 
w odległości 4 m od ogrodzenia, 0,4 m od ciągu pieszego, 6 m od pasa 
jezdni), dz. ew. nr 19, obręb 33 – Sławin Helenów, na terenie Skarbu 
Państwa; 

13) Dąb szypułkowy (Quercus robur), o obwodzie pnia na wysokości 130 
cm – 285 cm, rosnący w pasie drogowym alei Kraśnickiej, na wysokości 
posesji nr 4 (rosnący pomiędzy ciągiem pieszym a ogrodzeniem posesji 
nr 4, w sąsiedztwie wjazdu na teren posesji), dz. ew. nr 19, obręb 33 – 
Sławin Helenów, na terenie Skarbu Państwa; 

§ 2
Szczególnym celem ochrony pomników przyrody, o których mowa w § 1, 

jest zachowanie wartości przyrodniczych, krajobrazowych i naukowych. 

§ 3
W stosunku do pomników przyrody, o których mowa w § 1, wprowadza się 

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, utrzymaniem, 
remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 
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4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą 
ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub 
rybackiej; 

5) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 
6) umieszczania tablic reklamowych. 

§ 4
1) W promieniu 15 metrów od zewnętrznej krawędzi pni drzew 

ustanawianych pomnikami przyrody, wyznacza się otulinę, w celu 
zabezpieczenia przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi 
z działalności człowieka. 

2) W otulinie obowiązują zakazy, o których mowa w § 3. 

§ 5
W stosunku do pomników przyrody, o których mowa w § 1, w ramach 

czynnej ochrony, ustala się możliwość: 
1) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających; 
2) dokonywania zabiegów ochronnych w celu przywrócenia naturalnego 

stanu. 

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Lublin 

Piotr Kowalczyk
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