
 

 

UCHWAŁA NR VIII/75/2015 

RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE 

z dnia 23 kwietnia 2015 roku 

w sprawie częściowego zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody usytuowanego przy 

ul. Pszennej w Tarnowie na terenie parku podworskiego 

Na podstawie art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 

627 z późn. zm.1)) Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Znosi się częściowo formę ochrony przyrody – pomnik przyrody, usytuowany przy ul. Pszennej 

w Tarnowie (działka nr 3/20, obręb 326), który stanowi starodrzew parku podworskiego zgodnie z zarządzeniem 

Nr 2/87 Wojewody Tarnowskiego z dnia 26 lutego 1987 r. w sprawie uznania tworów przyrody za pomniki 

przyrody (Dz. Urz. Woj. Tarn. Nr 3, poz. 30) – w zakresie dotyczącym następujących drzew: 

1) sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris) o obwodzie 150 cm, oznaczonej na załączniku graficznym do uchwały 

numerem 1; 

2) brzozy brodawkowatej (Betula pendula) o obwodzie 210 cm, oznaczonej na załączniku graficznym do 

uchwały numerem 2; 

3) dębu szypułkowego (Quercus robur) o obwodzie 300 cm, oznaczonego na załączniku graficznym do uchwały 

numerem 3; 

4) dębu szypułkowego (Quercus robur) o obwodzie 210 cm, oznaczonego na załączniku graficznym do uchwały 

numerem 4; 

5) lipy drobnolistnej (Tilia cordata) o obwodzie 92 cm, oznaczonej na załączniku graficznym do uchwały 

numerem 5. 

2. Częściowe zniesienie formy ochrony przyrody następuje z powodu utraty wartości przyrodniczych, ze 

względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa. 

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

Małopolskiego.   

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie 

 

 

Kazimierz Koprowski 
 

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 628 i poz. 842, z 2014 r., poz. 

805, poz. 850, poz. 926, poz. 1002, poz. 1101 i poz. 1863 oraz z 2015 r., poz. 222. 
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