
UCHWAI,A NR XXIV?ISII2
RADY MIDJSKIEJ W J4DRZEJOWIE

z dnia 10 sierpnia 2012 r.

w sprawie zniesienia formy ochrony ptzyrody z drzewa uznanego
za pomnik przyrody

Na podstawie art. 7 ust.l pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie gminnym
( Dz. U.22001 r. Nr 142poz. 1591 2p62. zm.) onz art.44 ust. 3, 3a i 4 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z p62n. zm.) Rada Miejska w Jpdrzejowie uchwala co
nastQpuj e:

$ 1. Znosi siE formE ochrony przyrody drzewa gatunku lipa drobnolistna ( Tilia cordata) o wymiarach : obw6d
pnia na wysokoSci I30 crn. - 246 cm, wysokoSi 22 m, rosnqcego na dzialce nr 318/3 w miejscowoSci Lscin, gmina
Jqdrzej6w, bqdqcego pomnikiem pr4nody ustanowionym Rozporz4dzeniem nr 21/97 Wojewody Kieleckiego
z dnia 26 listopada 1997 r. w sprawie uznania za pomniki przrrrody.

$ 2. Zniesienie formy ochrony przyrody, o kt6rej mowa w$1, nastgpuje z powodu utraty wartosci
przyrodniczych drzewa, ze wzglgdu na kt6re ustanowiono formg ochrony przyrody.

, $ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dztrra
SwiQtokrzyskiego.

$ 4, Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Miasta Jgdrzejowa.

Przewodnicz4cy Rady
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Uzasadn ien ie
Zgodnie zart- 44 ust. 3 ustawy z dnia 16 i<wietnia 2004 r. o ochronie przyrody( Dz u. z 2009r. Nr 151 poz. 1220 z p6Ln. zm.) zniesienie forml ryhrony przyrody d"k;;j; rada gminyw drodze uchwaly. Jednoczesnie przepis art. 44 ust. 4 stanowi, iz zniesienie i";y'""hr".t;;ti;dj nastgpulew razie utraty wartosci przyrodniczych, ze wzgrgdu na kt6re ustanowiono ro.-g "*tany 

p^yrody,w razie koniecznosci realizacji inwestycji celu publicznego, lub zapelvnienia bezpieczeristwa powszecnnego.Drzewo opisane w uchwale na skutek naturalnych proces6iv pr6chnlirv"rt 
"r.g" 

p-ir"*.0"".ii iit|t"o ,o.turstwierdzony i udokumentowany. Na podstawii art. 44 ust. 3a ustauy- o ocfuJnie p.rytooy 
-r,ini".;,,a 

u"n*aiquzgodniono z Regionalnym Dyrektorem ocbrony srodowiska w Kiercach, t to.y * prr'"0-ioffi ,pru*i"wyrazil pozytywna opiniq .
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