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WNIOSEK O UZNANIE  ZA POMNIK PRZYRODY

1. Przedmiot ochrony: lipa 

2. Nazwa projektowanego pomnika (proponowana lub istniejąca historycznie): Lipa Baczyńskiego

3. Opis pomnika:

a) gatunek: lipa (prawdopodobnie szerokolistna)

b) obwód pierśnicy w cm (130 cm od ziemi): 345 cm

c) pierśnica w cm (130 cm od ziemi): 109,8 cm

d) wysokość do pierwszego konaru w m: 4,5 m

e) stan zdrowotny i zauważone uszkodzenia: Lipa charakteryzuje się bardzo dobrą kondycją 

zdrowotną. Brak zauważalnych uszkodzeń.  

f) wymagane zabiegi ochronne: brak

g) inne uwagi: Lipa charakteryzuje się wybitnymi walorami estetycznymi i rozmiarami. W przypadku

ustanowienia  ochrony,  będzie  to  pierwszy  pomnik  przyrody  na  obszarze  Skawicy.  Lipa  posiada

większy obwód i wysokość niż inne objęte dotychczas ochroną pomnikową drzewa na obszarze gminy

Zawoja. Za objęciem ochroną przemawia również fakt, iż znajduje się ona w osi widokowej głównego

ciągu komunikacyjnego prowadzącego przez Skawicę. Stanowi centralny punkt przysiółka U Palucha

oraz jest świadkiem historii. Położona jest również w obrębie Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego

„Dolina Skawicy”.

4. Adres obiektu:

a) miejscowość: Skawica; przysiółek U Palucha 

b) gmina: Zawoja

c) numer ewidencyjny działki, według ewidencji gruntów: 7460/11

d) nazwa właściciela działki, na której zlokalizowany jest obiekt: Skarb Państwa

e) współrzędne geograficzne: N 49o40’25.1’’; E 19o36’47.41’’

f) krótki opis działalności człowieka w okolicy pomnika: 



Lipa wznosi się przy drodze wewnętrznej na przysiółku U Palucha w Skawicy. W odległości 17 m na

północ od lipy przebiega droga wojewódzka nr 957 prowadząca z Białki do Nowego Targu. Pomiędzy

drogą wojewódzką a drogą wewnętrzną, przy której stoi lipa, mieści się nieużytek, który powstał w

wyniku zasypania dawnego ujściowego odcinka potoku przepływającego przez przysiółek U Palucha.

Przed zmianą rzeźby terenu (zasypaniem ujściowego odcinka potoku) w tym miejscu mieściła  się

kamienna  piwniczka.  Obecnie  w  obrębie  nieużytku,  pod  konarami  lipy,  wznosi  się  kapliczka

przydrożna. Na południe od lipy mieszczą się zabudowania mieszkalne. Najbliższy budynek mieści się

w odległości 10,5 m, natomiast kolejne 22, 28 i 35 m. Od sierpnia 2012 r. o konar lipy oparte są dwie

figury: harnasia i  góralki (o wysokości  6,0 i  4,5 m) wykonane przez lokalnego artystę ludowego z

przysiółka U Palucha (Kazimierza Pająka).  

g) informacje dodatkowe związane z lokalizacją przestrzenną obiektu:

Lipa charakteryzuje się bardzo dobrym dostępem komunikacyjnym, zarówno komunikacja zbiorową,

jak  i  indywidualnym  środkiem  transportu.  W  odległości  niespełna  100  m  od  lipy  znajduje  się

przystanek autobusowy. 

5. Przygotowanie dokumentacji:

Dokumentację przygotowano w wyniku badań terenowych wykonanych w dniach 25-26 listopada

2016 r. Podczas badań w wyniku wywiadu terenowego zebrano również informacje historyczne na

temat  lipy  i  jej  otoczenia.  Skorzystano  również  z  materiałów  kartograficznych  pochodzących  z

Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz archiwalnych zdjęć lotniczych.

Fotografia lipy pochodzi z maja 2016 r. 

Opis ewidencyjny wykonany przez:

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Ochrony Drzew „miastoDrzew”

Imię i nazwisko: Aleksandra Zienkiewicz

Adres: …...............................................

Telefon: …............................................

Adres e-mail: miastodrzew@gmail.com

Data i podpis: 

12.04.2017 

Załączniki:

1. Mapa lokalizacyjna proponowanego pomnika przyrody na mapie topograficznej w skali 1:10

000

2. Lokalizacja proponowanego pomnika przyrody na ortofotomapie

3. Dokumentacja fotograficzna proponowanego pomnika przyrody 



Zał. 1. Mapa topograficzna z lokalizacją lipy:

Zał. 2. Lokalizacja lipy na ortofotomapie (google maps):



Zał. 3. Dokumentacja fotograficzna:

Zdjęcie własne, wykonanie: maj 2016.



Zrzut google street view
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