
Uchwała Nr IX/72/2007 
Rady Miasta Sandomierza 
z dnia  30 maja 2007 roku 

  
  

W sprawie zmiany uchwały w uznaniu za pomniki przyrody czterech drzew 
topoli białej rosn�cych w Parku Piszczele w Sandomierzu. 

  
Na podstawie art.7 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990  o samorz�dzie 

gminnym ( tekst jedn. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. z pó�n. zm.) oraz art. 40, 44 ust. 
1 i 2 , art.45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. Nr 92, poz. 
880 z 2004 r. z pó�n. zm. ) 
Rada Miasta uchwala, co nast�puje: 

§1 
  

W uchwale Nr IV/35/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie 
uznania za pomniki przyrody czterech drzew topoli białej rosn�cych w Parku Piszczele             
w Sandomierzu w §1  wprowadza si� nast�puj�ce zmiany: 
§1 otrzymuje brzmienie : 
„ §1  1. Uznaje si� za  pomniki podlegaj�ce ochronie grup� czterech drzew gatunku topoli 
białej Populus alba L. rosn�cych w Parku Piszczele przy Alei Szachowej w Sandomierzu, na 
działce nr ew. 729/19, obr�b 3 Sandomierz lewobrze�ny, stanowi�cej własno�� Gminy 
Sandomierz, o obwodzie pnia: 520 cm, 415 cm, 427 cm, 440 cm, na wysoko�ci 130 cm od 
powierzchni ziemi, w  wieku około 100 lat, 

2. Drzewa opisane w ust.1 podlegaj� ochronie w celu zachowania szczególnej warto�ci 
przyrodniczej i krajobrazowej.  

3. Nadzór nad wymienionymi w ust.1 obiektami sprawuje Burmistrz Miasta 
Sandomierza.  

W §2 ust1 dodaje si� lit: e w nast�puj�cym brzmieniu : 
„ e. wycinania drzewa i zrywania li�ci” 
po ust. 2 dodaje si� ust. 3 –6 w nast�puj�cym brzmieniu : 
„ 3. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcaj�cych rze�b� terenu , 
   4. uszkadzania i zanieczyszczania gleby 
   5.  umieszczania tablic reklamowych 
   6. umieszczania jakichkolwiek obiektów budowlanych w bezpo�rednim s�siedztwie 
pomnika z wył�czeniem małej architektury”. 

§2 
  

Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi miasta Sandomierza. 
  

§3 
  
  

Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od ogłoszenia  w Dzienniku Urz�dowym 
Województwa �wi�tokrzyskiego. 

  
  

 Przewodnicz�cy 
Rady Miasta 

Janusz Sochacki 



UZASADNIENIE 
  
  
  
Przygotowanie uchwały Rady Miasta w sprawie uznania za pomnik przyrody czterech drzew 
topoli białej rosn�cych w Parku Piszczele w Sandomierzu wynikło ze stara� I Liceum 
Ogólnokształc�cego w Sandomierzu oraz Pana Jerzego Orłowskiego, którzy  zło�yli                   
w przedmiotowej sprawie stosowne wnioski. 

Do wniosku doł�czono charakterystyk� obiektów poddanych ochronie. 
Wła�cicielem terenu, na którym s� one usytuowane jest Gmina Sandomierz, nie jest wi�c 
konieczna zgoda wła�ciciela gruntu. 

Drzewa zaproponowane do obj�cia ochron� w formie pomnika przyrody spełniaj� 
podstawowe kryteria dla tego gatunku je�eli chodzi o wiek, obwód pnia, wielko�� pier�nicy, 
jak te� s� cenne ze wzgl�du na walory krajobrazowe. 
 


