Uchwała Nr XXXII/431/2008
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 22 grudnia 2008 r.
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Na podstawie art.7 ust.1 pkt.1, art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 oraz art.42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142,poz.1591 oraz
z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806
i z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 , z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,
z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 , z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337
z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180 poz.1111)
art.40 ust.1, art.44 ust.1 i 2, art.45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz.880, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2007r. Nr 75
poz. 493, Nr 176 poz. 1238, Nr 181 poz. 1286 oraz z 2008 Nr 154 poz. 958, Nr 201
poz. 1237) Rada Miasta uchwala co następuje:
§ 1.1.Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo o gatunku lipa drobnolistna (Tilia
cordata Mill.) o obwodzie pnia 392 cm, wysokości 14 m, w wieku około 170 lat, rosnące na
terenie zespołu pałacowego w Częstocicach przy ul. Świętokrzyskiej 37, na działce
oznaczonej numerem ewidencyjnym 24/2 (obręb 41 arkusz 4), stanowiącej własność Powiatu
Ostrowieckiego.
2. Drzewo opisane w ust. 1 podlega ochronie w celu zachowania jego szczególnej
wartości przyrodniczej.
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§ 2.W stosunku do pomnika przyrody ustanowionego w § 1 zakazuje się:
jego niszczenia lub uszkadzania;
wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcanych rzeźbę terenu w promieniu
7 m od pnia drzewa;
uszkadzania i zanieczyszczania gleby w promieniu 7 m od pnia drzewa;
zmian sposobu uŜytkowania ziemi w promieniu 7 m od pnia drzewa;
umieszczania tablic reklamowych w promieniu 7 m od pnia drzewa.

§3. Nadzór na pomnikiem przyrody sprawuje Prezydent Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.
§4.Wykonanie
Świętokrzyskiego.
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§5. Uchwała podlega ogłoszeniu
Świętokrzyskiego.
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§6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dnia od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
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