
UCHWAŁA NR XXII/168/2021 
RADY GMINY TARNAWATKA 

z dnia 30 lipca 2021 r. 

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1098) Rada Gminy Tarnawatka po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 
Środowiska w Lublinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ze względu na utratę wartości przyrodniczych i zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego znosi się 
formę ochrony przyrody, ustanowioną jako pomnik przyrody składający się z 20 lip drobnolistnych (tilia 
cordata) z następujących drzew: 

1) 5 lip drobnolistnych o obwodzie pnia od 240 cm do 460 cm i wysokości 18 m, rosnących na działce nr 
341/3 (w alei po lewej stronie drogi prowadzącej do kościoła) stanowiących własność Parafii Rzymsko-
Katolickiej w Tarnawatce, 

2) 1 lipa drobnolistna o obwodzie pnia 340 cm i wysokości 25 m, rosnąca na działce nr 341/3 (na placu 
plebanii za garażami o współrzędnych geograficznych E 23º23'26.5" N 50° 32'10.7") stanowiąca własność 
Parafii Rzymsko-Katolickiej w Tarnawatce. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnawatka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Kazimiera Mańdziuk 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) zniesienie formy ochrony przyrody następuje w drodze uchwały
Rady Gminy, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie.
Zniesienie ochrony może nastąpić w razie utraty wartości przyrodniczych, ze względu na
które ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w razie konieczności realizacji inwestycji
celu publicznego lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
Pomnik przyrody – 20 lip drobnolistnych ustanowiony został na podstawie Orzeczenia Nr
32 z up. Wojewody Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody z dnia 30 sierpnia 1977 r.
Część drzew wchodzących w skład tego pomnika utraciła swoje wartości przyrodnicze tj:
- 5 lip drobnolistnych – o obwodzie pnia od 240 cm do 480 cm i wysokości 18 m, rosnących
na działce nr 341/3 (w alei po lewej stronie drogi prowadzącej do kościoła) stanowiących
własność Parafii Rzymsko-Katolickiej w Tarnawatce, 
- 1 lipa drobnolistna – o obwodzie pnia 340 cm i wysokości 25 m, rosnąca na działce nr
341/3 (na palcu plebanii za garażami o współrzędnych geograficznych E 23º23'26.5" N 50º
32'10.7") stanowiąca własność Parafii Rzymsko-Katolickiej w Tarnawatce.
Drzewa są  całkowicie  obumarłe.  W związku z  powyższym obiekty  te  utraciły  wartości
przyrodnicze i trudno w obecnym stanie traktować je jak pomnik przyrody. Jako wiatrołomy
stanowią  bardzo  duże  zagrożenie  bezpieczeństwa  mienia  (budynek  plebanii  i  garaże  w
bliskim sąsiedztwie) oraz ludzi bardzo często przebywających w pobliżu.

W odniesieniu  do  w/w  drzew  zniesienie  ochrony  wynikającej  z  nadania  statusu
pomnika  przyrody  jest  uzasadnione,  ponieważ  straciły  one  swoje  walory  jako  pomniki
przyrody.  Pomnik  przyrody  podlega  ochronie  prawnej.  Uzyskanie  zgody  na  usunięcie
chronionych drzew, a tym samym wyeliminowanie powodowanego zagrożenia wiąże się z
koniecznością  zniesienia  ochrony  drzew  jako  pomników  przyrody.  W  związku  z
powyższym przygotowano projekt uchwały, który przesłano do uzgodnienia z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie.

Przewodnicząca Rady Gminy

Kazimiera Mańdziuk
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