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UCHWAŁA Nr XXXIV/310/10
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst:
Dz. U z dnia 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz
zgodnie z treścią art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Jednolity tekst: Dz. U. z 2009
r. Nr 151, poz. 220) Rada Gminy w Biskupcu uchwala, co
następuje:
§ 1. Uznaje się za pomnik przyrody niżej wymieniony
obiekt: drzewo - Lipa drobnolistna o obwodzie pnia
295 cm i wysokości 24 m znajdująca się na działce
geodezyjnej Nr 271 we wsi Lipinki o nazwie „LipiniankaJulianka'', gminie Biskupiec (uzasadnienie oraz fotografia
obiektu stanowią załącznik do niniejszej uchwały).

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania;
2) uszkadzania i zanieczyszczenia gleby;
3) umieszczania tablic reklamowych.
§ 3. Nadzór nad wymienionym wyżej pomnikiem
przyrody sprawuje Wójt Gminy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Czapliński

§ 2. W stosunku do wymienionego powyżej pomnika
wprowadza się następujące zakazy:

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIV/310/10
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 25 marca 2010 r.
Wydano orzeczenie Nr …................
…............................, dnia …...........
Ogłoszono w Rozp. Wojewody
Nr …................... z dnia ….............
KWESTIONARIUSZ Nr
1. Nr rejestru wojewódzkiego …...............................................................
2. Określenie położenia przedmiotu podlegającego ochronie:
Województwo Warmińsko-Mazurskie, gmina Biskupiec
Sołectwo: Lipinki, Miejscowość: Lipinki
Nadleśnictwo ….......................................................................... Leśnictwo …....................................................................
Oddział …........................................................... pododdział …................................................ odległość od N-ctwa: km 40
Od leśniczówki: km 3, od stacji kol. Lipinki: km 800 m
Od przystanku autobusowego: 100 m, od siedziby gminy: 5 km.
3. Kategoria przedmiotu: drzewo
4. Opis przedmiotu poddanego pod ochronę:
Drzewa: gatunek: Lipa drobnolistna, wiek: ponad 100 lat, obwód pierśnicy: 295 cm,
Wysokość: 24 m, rozpiętość korony: 17 m, wysokość strzały do pierwszego konara: 3 m,
charakterystyka i zdrowotność strzały: bez uwag
charakterystyka i zdrowotność korony: bez uwag
dotychczas wykonane zabiegi konserwacyjne i ochronne: brak
przewidywane zabiegi konserwacyjne i ochronne – przewidywany rozmiar prac i koszt materiałów oraz robocizny: tabliczka na
drzewie informująca o pomniku przyrody,
nazwa lokalna, przywiązane legendy, wspomnienia historyczne: 10 października 2009 r. podczas obchodów „Święta Drzewa”
nadano jej imię „Lipinianka – Julianka” pochodzące od patrona szkoły.
Opis otoczenia: Centrum placu szkolnego we wsi Lipinki. Współrzędne geograficzne 53°28'13.54
5. Cel ochrony: Zachowanie w stanie nienaruszonym wyjątkowo okazałego tworu natury oraz edukacja dzieci i młodzieży z
problematyką ochrony przyrody.
6. Proponowane zakazy i ograniczenia: brak
7. Dane dotyczące rodzaju własności przedmiotu w chwili poddania pod ochronę: Gmina Biskupiec
8. Określenie instytucji lub osoby, pod której zarządem znajduje się przedmiot: Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach
Imię, nazwisko, charakter służbowy i dokładny adres osoby, dokonującej opisu:
Elżbieta Kapusta, nauczyciel przyrody w SP w Lipinkach ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica.
Lipinki, dnia 19.10.2009 r.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIV/310/10
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 25 marca 2010 r.

