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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA LUBLIN 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie wyrażenia woli podjęcia działań mających na celu ochronę przyrody 
na terenie Lasu Stary Gaj oraz Lasu Dąbrowa 

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378) - 
Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1.  
Wyraża się wolę podjęcia działań mających na celu ochronę przyrody na terenie Lasu 

Stary Gaj oraz Lasu Dąbrowa, w szczególności poprzez ustanowienie na tym terenie 
formy ochrony przyrody przewidzianej w ustawie o ochronie przyrody. 

§ 2.  
 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 3.  
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
   

  
 Przewodniczący Rady Miasta Lublin 

 
 

Jarosław Pakuła 
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UZASADNIENIE

Walory  przyrodnicze  Lublina  to  jeden  z  ważniejszych  czynników  wpływających
na jakość życia mieszkańców. Las Stary Gaj, a także Las Dąbrowa, są – z uwagi na swoje
położenie  –  chętnie  odwiedzane  przez  mieszkańców  i  niezależnie  od  pory  roku
są miejscami wypoczynku i rekreacji. 

Kilkanaście lat temu Las Stary Gaj znajdował się na peryferiach Lublina. Obecnie,
w wyniku intensywnego procesu urbanizacji znajduje się on w bezpośrednim sąsiedztwie
dzielnic  o  charakterze  mieszkaniowym,  co  w  sposób  znaczący  ma  pozytywny  wpływ
na jakość życia mieszkańców tych dzielnic, a to jest wartością nadrzędną dla władz Miasta
Lublin. 

Nie bez znaczenia pozostają także czynniki wpływające na środowisko naturalne,
jak postępujące zmiany klimatu, czy stan jakości powietrza w Lublinie. 

W  interesie  mieszkańców  leży  zachowanie  drzewostanu  Lasu  Stary  Gaj.  Jest
to miejsce rekreacji i wypoczynku dla osób zamieszkujących dzielnice Czuby Południowe,
Węglin Południowy, Wrotków i Zemborzyce, jak również innych części miasta. Ponadto,
należy zauważyć, że w dobie zmian klimatycznych, forma ochrony nadana Lasowi Stary
Gaj w 2000 roku, czyli wynikający z ustawy o lasach status lasu ochronnego, jest obecnie
niewystarczająca.

Prowadzone  w  ostatnim  czasie  działania  na  obszarze  Starego  Gaju  budzą
zaniepokojenie mieszkańców i władz Miasta Lublin. 

W  związku  z  powyższym  Prezydent  Miasta  Lublin  zwrócił  się  z  pismami
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Dyrektora Generalnego
Lasów  Państwowych  (skany  pism  stanowią  załączniki  do  niniejszego  uzasadnienia)
z prośbą o przedłożenie szczegółowych informacji dotyczących występowania na terenach
lasów Dąbrowa i  Stary Gaj  gatunków flory i  fauny,  które ze względu na swoje istotne
wartości przyrodnicze mogłyby uzasadniać objęcie tych terenów formą ochrony przyrody
oraz z propozycją podjęcia rozmów zmierzających do ustanowienia na tym terenie formy
ochrony przyrody przewidzianej w ustawie o ochronie przyrody. Ze wstępnej oceny Miasta
Lublin najbardziej odpowiednią formą ochrony jest zespół przyrodniczo-krajobrazowy.

Otrzymane informacje pozwoliłyby na kompleksowe ujęcie w przyszłym projekcie
uchwały ochrony gatunkowej wszystkich fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego
zasługujących  na  ochronę,  a  także  ustanowienie  adekwatnych  zakazów  właściwych
dla danego obiektu, obszaru lub jego części,  wybrane spośród zakazów wymienionych
w art. 45 przywołanej ustawy o ochronie przyrody. 

Niniejsza  uchwała  ma  charakter  intencyjny.  Wyrażenie  woli  przez  Radę  Miasta
Lublin w zakresie objętym jej  treścią pomoże niewątpliwie w rozmowach i  działaniach,
jakie  zainicjował  już  Prezydent  Miasta  Lublin.  Ponadto,  to  Rada  Miasta  Lublin  jest
właściwa  do  ustanowienia  w  drodze  uchwały  formy  ochrony  przyrody  przewidzianej
w ustawie o ochronie przyrody. Wyrażenie zatem woli i intencji Rady Miasta Lublin będzie
ważnym wsparciem w dalszych działaniach w tym zakresie.
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