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UCHWAŁA NR XVIII/116/2016
RADY GMINY W RUDZIE MALENIECKIEJ
z dnia 27 czerwca 2016 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
(tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ) oraz art. 44 ust. 1 i 2 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (tj.Dz.U. z 2015 r. poz.1651 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Rudzie Malenieckiej
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo z gatunku wiąz szypułkowy (Ulmus laevis)
o obwodzie pnia 480 cm, wysokości ok. 20 m, w wieku ok. 250 lat, rosnące w miejscowości Kołoniec na
działkach o numerach 80/1 i 140, obręb 7 nadając mu nazwę „Wiąz kołoniecki”.
2. Lokalizację pomnika przyrody, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik graficzny do niniejszej
uchwały.
§ 2. Szczególnym celem ochrony pomnika przyrody ustanowionego w § 1 jest zachowanie jego wartości
przyrodniczej i krajobrazowej poprzez jego ochronę w granicach lokalizacji obejmującej zasięg korony i
systemu korzeniowego drzewa.
§ 3. W stosunku do pomnika przyrody ustanowionego w § 1 zakazuje się:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania,
2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
3) umieszczania tablic reklamowych.
§ 4. W ramach czynnej ochrony pomnika przyrody ustanowionego w § 1 ust. 1 dopuszcza się usuwanie
martwych, złamanych, nadłamanych i porażonych przez patogeny części drzewa.
§ 5. Nadzór na pomnikiem przyrody sprawuje Wójt Gminy w Rudzie Malenieckiej.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Rudzie Malenieckiej
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Piotr Pałgan
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Załącznik do Uchwały Nr XVIII/116/2016
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 27 czerwca 2016 r.

