
UCHWAŁA NR XIII/80/19
RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie zniesienia prawnej ochrony drzewa w alei lipowej w miejscowości Kadyny uznanej za pomnik 
przyrody

Na podstawie  art. 6 ust. 1 pkt.1 i art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 44 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r 
o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.1614, poz. 2244, poz. 2340, poz. 1074) po uzgodnieniu 
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie, uchwala się, co następuje:

§ 1.  Znosi się ochronę prawną drzewa szt. 1szt gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata) określonego 

w załączniku nr 1 i nr 2 do uchwały, które jest elementem grupy drzew -alei lipowej- na działce nr 463 

w Kadynach nałożoną Rozporządzeniem Nr 13/98 Wojewody Elbląskiego z dnia 28 grudnia 1998r. Nr rej 

woj. 244/1998 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tolkmicka.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Andrzej Osmański

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 września 2019 r.

Poz. 4501

https://sip.lex.pl/


Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XIII/80/19  

Rady Miejskiej w Tolkmicku 

z dnia 29 sierpnia 2019 roku 
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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XIII/80/19  

Rady Miejskiej w Tolkmicku 

z dnia 29 sierpnia 2019 roku 

 

Numer 

drzewa 

Numer 

drzewa 

w alei 

Strona 

drogi 

Obwód 

(m) 

 

Stan drzewa 

 

Uwagi 

1 14 L 3,05 Odłamany jeden z dwóch konarów głównych, 

ubytek kominowy obejmuje 90% objętości pnia, 

ścianki cienkie od wewnątrz z warstwą murszu. 

Drzewo pozbawione konarów bocznych. Korona 

od wierzchołka w znacznej części sucha. Liczna 

jemioła w pozostałej koronie. Drzewo pochylone, 

utraciło statykę.  Grozi samoistnym upadkiem w 

wyniku zmniejszonej wytrzymałości 

mechanicznej pnia. 

Stwarza 

zagrożenie dla 

zdrowia i życia 

ludzi, utraciło 

wartości 

przyrodnicze 

 

Oględziny prowadzone w okresie wegetacji z udziałem pracownika PKWE Pana Z. Zagrodzkiego. 
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