UCHWAŁA NR IX/67/11
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE
z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6, art. 40 ust. 1 i 2, art. 44 ust.1,2 i 3a oraz art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) w w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15
oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm) oraz po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Rada
Miejska uchwala co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody okazałych rozmiarów drzewo gatunku lipa drobnolistna (tilia
cordata) o wymiarach - obwód pnia 274cm rosnące na terenie wygrodzonej działki Nr 208 stanowiącej własność
Skarbu Państwa położonej w obrębie miejscowości Bugaj obr.06 (Leśnictwo Bugaj oddział 12s) pozostającej
w zarządzie Lasów Państwowych - Nadleśnictwo Pińczów.
2. Drzewo opisane w ust. 1 podlega ochronie w celu zachowania szczególnej wartości przyrodniczej
i krajobrazowej.
§ 2. W stosunku do pomnika przyrody ustanowionego w § 1 zakazuje się:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych
z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem,
remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
4) umieszczania tablic reklamowych;
§ 3. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawują Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Pińczów.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

Województwa

Świętokrzyskiego

oraz

§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pińczowie
Jan Radkiewicz
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Uzasadnienie
Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach wystąpił do Burmistrza
o rozważenie możliwości objęcia ochroną w formie pomnika przyrody drzewa gat. lipa drobnolistna (Tilia cordata).
Zarządca gruntów Lasy Państwowe Nadleśnictwa Pińczów, w obrębie których znajduje się działka, na terenie
której rośnie do objęcia ochroną drzewo, akceptuje przedłożoną propozycję, dlatego zasadne jest podjęcie uchwały
Rady Miejskiej w Pińczowie. Uzyskano opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, z dnia
14 kwietnia 2011r. (data wpływu do Urzędu 19.04.2011r) znak: WPN-II.623.3.2011.EL
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