
Uchwała Nr XXVI/98/2012 

Rady Miasta Ostrowca �wi�tokrzyskiego 

z dnia 24 wrze�nia 2012 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 samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 

z pó�niejszymi zmianami) art. 40 ust. 1, art. 44 ust. 1 i 2, art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 

r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z pó�niejszymi zmianami), po 

uzgodnieniu z Regionaln� Dyrekcj� Ochrony �rodowiska w Kielcach - Rada Miasta uchwala, co 

nast�puje: 

§ 1.1. Ustanawia si� pomnikiem przyrody skupisko drzew gatunku 

kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum) o obwodach 213 cm, 226 cm, 

210 cm, 245 cm, 230 cm, 202 cm, 212 cm, 267 cm, 240 cm, 155 cm, rosn�ce na 

terenie działek oznaczonych numerem ewidencyjnym 1/6 (obr�b 35, arkusz 3) oraz 

1/2 (obr�b 35, arkusz 4) stanowi�cych teren pasa drogowego ulicy Aleja 3- go 

Maja w Ostrowcu �wi�tokrzyskim, b�d�cego w zarz�dzie �wi�tokrzyskiego 

Zarz�du Dróg Wojewódzkich w Kielcach. 

2. Drzewom, o którym mowa w ust. 1, oznaczonym od nr 1 do nr 10 zgodnie 

z map� ewidencyjn�, stanowi�c� zał�cznik do niniejszej uchwały, nadaje si� nazw�
„Kasztany nad Kamienn�”. 

3. Drzewa, o których mowa w ust. 1, podlegaj� ochronie w celu zachowania 

ich szczególnych warto�ci przyrodniczych oraz krajobrazowych.  

§ 2.1.  W stosunku do pomników przyrody ustanowionych w §1 zakazuje si�: 

1) ich niszczenia lub uszkadzania lub przekształcania obiektu;

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcaj�cych rze�b� terenu,  

z wyj�tkiem prac zwi�zanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo 

budow�, odbudow�, utrzymywaniem, remontem lub napraw� urz�dze�
wodnych; 

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 

4) zmian sposobu u�ytkowania ziemi; 

5) umieszczania tablic reklamowych na drzewach. 

2. W stosunku do zakazów, ustanowionych w ust. 1 w punktach: 2, 3 i 5, 

promie� ochronny drzewa wynosi 5 m.  



§ 3. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje Prezydent Miasta Ostrowca 

�wi�tokrzyskiego. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza si� Prezydentowi Miasta Ostrowca 

�wi�tokrzyskiego. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz�dowym Województwa 

�wi�tokrzyskiego. 

§ 6. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia  

w Dzienniku Urz�dowym Województwa �wi�tokrzyskiego. 

Przewodnicz�cy Rady Miasta 

mgr Janusz Wojciech Kotasiak 




