Stalowa Wola, dnia 12.11.2019 r.
BURMISTRZ MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

WNIOSEK O UZNANIE ZA POMNIK PRZYRODY
1. Przedmiot ochrony: Grupa drzew rodzimych gatunków drzew liściastych i iglastych.
2. Nazwa Projektowanego Pomnika: Legion 1920
3. Opis pomnika
a) gatunek: dęby szypułkowe (Quercus robur), olsze czarne (Alnus glutinosa), lipy
drobnolistne (Tilia cordata), sosny zwyczajne (Pinus sylvestris), buki zwyczajne
(Fagus sylvatica).
b) obwód pierśnicy w cm (130 cm od ziemi): drzewa o obwodzie od 180 cm do 475 cm
c) szacunkowy wiek drzew według dr Longina Majdeckiego: od 75 – 200 lat
d) wysokość szacunkowa w m.: około 30-40 m
e) stan zdrowotny i zauważone uszkodzenia: stan zdrowotny zróżnicowany, ogólnie dobry.
Drzewa o numerze 11, 12, 13, 20, 21, 31, 40, 48, 50, 51, 52, 71, 72, 79, 84 są dziuplaste.
Drzewa o numerze 30, 66, 71, 83 posiadają gniazdo w koronie.
f) wymagane zabiegi ochronne: nie przewiduje się żadnych zabiegów ochronnych, drzewo
stanowi osobliwość naturalnego lasu i powinno pozostać aż do naturalnego rozpadu.
h) inne uwagi: Na wyznaczonym obszarze drzewa prezentują wyjątkowy walor krajobrazowy.
Są to ostatnie żywe okazy wywodzące się z naturalnej pradawnej Puszczy Sandomierskiej.
Stanowią one ważny element dziedzictwa kulturowego regionu, w szczególności obszaru
z którego wywodzi się grupa etniczna zwana „Lasowiakami”.
Lasowiacy był to lud zamieszkujący obszar Puszczy Sandomierskiej ściśle kultywujący cały
las, a w szczególności okazy drzew najdorodniejszych, które my obecnie uznajemy za
pomniki przyrody.
4. Adres obiektu
a) gmina: Tarnobrzeg
b) nadleśnictwo: Nowa Dęba
c) numer ewidencyjny działki, według ewidencji gruntów: 1026
d) nazwa zarządcy działki, na której zlokalizowany jest obiekt: Nadleśnictwo Nowa Dęba
e) krótki opis działalności człowieka w okolicy pomnika: Teren szczególnie ważny,
spełniający szereg funkcji społecznych, co stoi w sprzeczności z szeroko rozumianą

gospodarką leśną, polegającą na wycince drzew często prowadzącą do monokultury i utraty
naturalnych walorów przyrodniczych.
f) informacje dodatkowe związane z lokalizacją przestrzenną obiektu
- lokalizacja GPS N: E: w załączeniu
- Opis ewidencyjny wykonał:
Podkarpackie Towarzystwo Przyrodników Wolne Rzeki
Al. Jana Pawła II 3/68
37-450 Stalowa Wola
E –mail: kontakt@wolnerzeki.pl

Prawo:
Podstawą prawną tworzenia pomników przyrody w Polsce jest Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody
Art. 40.
1. Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska
o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej
oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów,
okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady,
wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.
Art. 44.
1. Ustanowienie pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze uchwały rady gminy.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej
i nieożywionej za pomniki przyrody Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.2)) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Kryteriami uznawania drzew za pomniki przyrody są:
1) obwód pnia nie mniejszy niż minimalny obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130
cm dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew, określony w załączniku do
rozporządzenia, lub
2) wyróżnianie się wśród innych drzew tego samego rodzaju lub gatunku w skali kraju,
województwa lub gminy, ze względu na obwód pnia, wysokość, szerokość korony, wiek,
występowanie w skupiskach, w tym w alejach lub szpalerach, pokrój lub inne cechy
morfologiczne, a także inne wyjątkowe walory przyrodnicze, naukowe, kulturowe,
historyczne lub krajobrazowe.
Numeracja nadana przy nazwie projektowanego pomnika jest wewnętrzną numeracją
wnioskodawcy.

