Dolno.2001.126.1615
UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 19 kwietnia 2001 r.
w sprawie uznania za pomnik przyrody lipy szerokolistnej (Tilia platyphyllos)
rosnącej w Parku Leśnickim we Wrocławiu
(Wrocław, dnia 5 października 2001 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zmianami), art. 31a w związku z art. 13
ust. 1 pkt 6 lit. a, art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 114, poz. 492 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20
lipca 2000 r. o trybie ogłaszania aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. Nr 62, poz. 718) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się za pomnik przyrody lipę szerokolistną rosnącą w Parku Leśnickim we
Wrocławiu (AM 9, dz. 13/1). Lokalizację przedmiotowego drzewa określa graficzny załącznik
nr 1 do uchwały oraz karta drzewa okazowego nr 22 stanowiąca załącznik nr 2.
§ 2. W stosunku do ustanowionego pomnika przyrody zabrania się:
1) wycinania, niszczenia i uszkadzania drzewa,
2) umieszczania na drzewie tablic oraz innych znaków lub przedmiotów niezwiązanych z
ochroną przyrody,
3) zmiany stosunków wodnych mogących mieć wpływ na stan drzewa,
4) w promieniu nie mniejszym niż 15 m licząc od pnia drzewa i w zasięgu rzutu korony
drzewa:
a) wznoszenia, budowy lub rozbudowy jakichkolwiek obiektów budowlanych, urządzeń
lub instalacji, a także prowadzenia prac ziemnych,
b) uszkodzenia i zanieczyszczania gleby,
c) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych zanieczyszczeń,
d) zaśmiecania terenu,
e) wylewania gnojowicy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
MAPA
(grafikę pominięto)

ZAŁĄCZNIK Nr 2
KARTA DRZEWA OKAZOWEGO NR 22
Gmina Wrocław

Stan na dzień 30.10.1999 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Opis

1.

Rodzaj obiektu

Pojedyncze drzewo

2.

Gatunek

Lipa szerokolistna - Tilia platyphyllos

3.

Nazwa własna

4.

Podstawa prawna
data objęcia ochroną

5.

Dokładna lokalizacja

6.

Wrocław-Fabryczna, obr. Leśnica, AM 9, dz. 13/1, ul. Marszowicka Park Leśnicki, polana

Właściciel
Zarządca terenu

Gmina Wrocław
Wydział Ochrony i Kształtowania Środowiska

7.

Opis sytuacyjny - szkic

Lokalizacja obiektu na mapie w skali 1:10.000

8.

Zdjęcia obiektu - nr

22, 22a,

9.

Opis techniczny
Obwód
(cm)
376

10.
11.

Opis siedliska

Wysokość
(m)
25

Rozpiętość
korony (m)

Wys. pierwszego
konara (m)

Wiek
(lata)

16

4,5

pow.
120

Polana parkowa

Stan zdrowotny

pnia:

Zdrowy, na wysokości 1 m dziupla wielkości jabłka

korony:

Zdrowa, prawidłowo rozwinięta

12.

Wnioski i zalecenia

Prześwietlić koronę

13.

Wskazania do wprowadzenia ochrony
wraz z uzasadnieniem

Wprowadzić ochronę indywidualną w drodze uznania za pomnik
przyrody

14.

Przeprowadzone zabiegi
konserwatorskie

