
UCHWAT,A NR XXIV/242I12
RADY MIEJSKIEJ W JqDRZEJOWIE

z dnia2s paidzie(nika 2012 r.

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody

Na podstawie art.7 ust.l pkt. I iart. l8 ust. 2 pkt.l5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie gminnym (
Dz. tJ. 22001 r. Nr 142 poz. l59l z p62. zm.) onz art. 44 ust. 3, 3a i4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. Nr l5l poz. 1220 z p62n. zm.) Rada Miejska w Jgdrzejowie uchwala co
nastQpuje:

Sl.Znosi sig formg ochrony przyrody drzewa gatunku jesion wyniosly (Fraxinus excelsior) o wymiarach :
obw6d pnia na wysokoSci 130 cm. - 400 cm, wysokoSi 28 m, rosn4cego na dzialce nr 249/4 obrgb Sud6l, gmina
Jpdrzejdw, bgd4cego pomnikiem przyrody ustanowionym Rozporz4dzeniem nr 9/2006 Wojewody
SwiEtokrzyskiego z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody.

$2.Zniesienie formy ochrony przyrody, o kt6rej mowa w$1, nastEpuje zpowodu utraty wartoSci
przyrodniczych drzewa, ze wzglpdu na kt6re ustanowiono formg ochrony przyrody.

$ 3. Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie l4 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzpdowym Wojew6dawa
Swigtokrzyskiego.

$ 4. Wykonanie uclrwaly powierza sig Burmistrzowi Miasta JEdrzejowa.

Przewodniczqcy Rady

mgr Pa
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U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z art- 44 ust. 3 ustaury z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009r. Nr 151 poz.

l22O z p62n. zm.) zniesienie formy ochrony przyrody dokonuje rada gminy w drodze uchwaty. JednoczeSnie
przepis art. 44 ust. 4 stanowi, iz zniesienie formy ochrony przyrody nastEpuj e w razie utraty wartosci
przyrodniczych, ze wzglgdu na kt6re ustanowiono formg ochrony przyrody, w razie konieczno5ci realizacji
inwestycji celu publicznego, lub zapewnienia bezpieczeristlva powszechnego.

Drzewo opisane w uchwale na skutek huraganu w dniu 07.08.2012 r. uleglo przewr6ceniu ifakt ten zostal
stwierdzony i udokumentowanl

Na podstawie art.44 ust. 3a ustawy o ochronie przyrody niniejsz4 uchwalg uzgodniono z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Kielcach, lct6ry w przedmiotowej sprawie wyrazil pozytywn4 opinig.
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