UCHWAŁA NR XIX/118/2015
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 28 września 2015 r.
w sprawie ustanowienia pomników przyrody
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 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 samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późniejszymi 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 2013 r. poz. 627 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W celu ochrony tworów przyrody o wyjątkowych walorach
przyrodniczych, wyróżniających się cechami osobniczymi, rozmiarami
i wiekiem ustanawia się pomnikami przyrody następujące drzewa rosnące na
terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 58 (obręb 37 arkusz 2)
położonej na terenie Parku Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego:
1) dąb szypułkowy (Quercus robur) o nazwie „Dąb Wolności” o obwodzie pnia
314 cm;
2) dąb szypułkowy (Quercus robur) o nazwie „Adam” o obwodzie pnia
302 cm.
2. Drzewa wymienione w ust.1 podlegają ochronie w celu zachowania ich
szczególnej wartości przyrodniczej i krajobrazowej.
§ 2. 1. W stosunku do pomników przyrody ustanowionych w § 1 zakazuje
się:
1) ich niszczenia lub uszkadzania;
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,
z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo
budową, odbudową utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń
wodnych;
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
4) zmian sposobu użytkowania ziemi;
5) umieszczania tablic reklamowych.
2. Zakazy ustanowione w ust. 1 pkt. 2-5 obowiązują w strefie ochrony
w promieniu do 5 m od pnia drzewa.
§ 3. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje Prezydent Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
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