
UCHWAŁA NR XL/346/2009  

RADY MIASTA SANDOMIERZA  

z dnia 28 października 2009 r.  

 

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 

 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.1 i art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art.44

ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2009 r. o ochronie przyrody ( t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz.

1220 ) Rada Miasta uchwala, co następuje : 

§ 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo gatunku lipy drobnolistnej ( tilia cordata 

mill), o obwodzie pnia 570 cm, wieku około 250 lat, rosnące w miejscowości Sandomierz na działce

nr 509/2, obręb 4, 2. Drzewo opisane w ust.1 podlega ochronie w celu zachowania szczególnej 

wartości przyrodniczej i krajobrazowej.  

§ 2. W stosunku do pomnika przyrody ustanowionego w § 1 zakazuje się : 1. niszczenia, 

uszkadzania lub przekształcania obiektu; 2. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających 

rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową,

odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;3. uszkadzania 

i zanieczyszczania gleby; 4. zmiany sposobu użytkowania ziemi; 5. umieszczania tablic reklamowych. 

§ 3. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje Burmistrz Miasta Sandomierza.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego.  

U Z A S A D N I E N I E 

Przygotowanie uchwały Rady Miasta w sprawie uznania za pomnik przyrody lipy drobnolistnej 

rosnącej na działce 509/2 wynikło ze starań Pana Andrzeja Glenia przewodniczącego Komisji 

Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, który złożył w przedmiotowej sprawie

stosowny wniosek. Do wniosku dołączono wszystkie wymagane dokumenty. Właścicielem terenu, 

na którym znajduje się lipa jest Pani Izabela Procak, która została poinformowana, że drzewo 

rosnące na jej działce zostanie uznane za pomnik przyrody. Drzewo zaproponowane do objęcia 

ochroną spełnia wszelkie wymogi, aby uznać go za obiekt chroniony.  

Przewodniczący Rady 

Miasta  

 

 

 

Tadeusz Frańczak 
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