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Dotyczy: Objęcia ochroną drzew pomnikowych na terenie Lublina. 

 

Szanowny Panie Prezydencie! 

 

W trosce o ład przestrzenny miasta i jego zrównowaŜony rozwój, prosimy o spowodowanie 

objęcia ochroną jako pomniki przyrody: 

 

1. Dębu, rosnącego przy Al. Kraśnickiej w rejonie Jednostki Wojskowej. To zjawiskowe drzewo ma, 

według posiadanych przez nas informacji, obwód kwalifikujący go do ustawowej ochrony. 

2. Topoli, która rośnie obok zabytkowego, odnowionego obecnie mostu na Bystrzycy przy ul. 

Zamojskiej, takŜe ze względu na wielkość obwodu pnia. 

3. Klonów rosnących na trenie Jednostki Wojskowej przy Alejach Racławickich i Alei Kraśnickiej, 

która obecnie przeznaczona została pod budowę obiektów deweloperskich. 

4. Całych alei drzew (lipy i kasztanowce), bez względu na obwód pnia, na osiedlu TOR (stary 

Czechów). Dwóch czterorzędowych na ulicach Franciszki Arnsztajnowej i Ignacego Solarza oraz 

dwurzędowych przy ulicy Bolesława Leśmiana i Michała Wójtowicza. 

 

Z powaŜaniem 

stanowisko opracowali 
 

Bolesław Stelmach 

Jadwiga Jamiołkowska 

 

 

Jan Kamiński 

Przewodniczący RKP 
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Aleje te stanowią unikalną wartość przyrodniczą i kulturową. Są częścią struktury osiedla TOR, 

które zostało ujęte we wniosku o ochronę współczesnych dóbr kultury w Lublinie. 

Obszar ten, określany jako „osiedle TOR” czy „kolonia domów TOR”, został rozparcelowany w 

latach trzydziestych – w myśl doświadczeń przeniesionych z Warszawy – pod osiedle Towarzystwa 

Osiedli Robotniczych. W rezultacie było to unikatowe wówczas w Lublinie osiedle, tak ze względów 

socjalnych jak i architektonicznych. Wartościami godnymi ochrony jest tu owo jednolite w zamierzeniu 

załoŜenie urbanistyczne i architektoniczne, które zostało zrealizowane, w sposób racjonalny, 

estetyczny i dostosowany do polityki mieszkaniowej miasta. 

Aleje kilkudziesięcioletnich drzew, które mają w większości obwody ok. 400 cm, są 

pozostałością nielicznych w Polsce „miast – ogrodów”. W dobie kształtowania przyjaznej mieszkańcom 

przestrzeni o zrównowaŜonym rozwoju, zachowanie alei drzew ma zasadnicze znaczenie. 

 

Do wiadomości: 

Wydział Ochrony Środowiska UM Lublin 

Wydział Planowania UM Lublin 


