
UCHWAŁA NR LIX/502/14
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE

z dnia 30 października 2014 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 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. 2013.594 z póź. zm.) oraz art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. 2013.627 z późn. zm.) Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala co następuje:

§ 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody grupę ośmiu drzew gatunku lipa drobnolistna(Tilia cordata) 
o obwodach pni 248 cm, 245 cm, 262 cm, 296 cm, 274 cm, 254 cm, 300 cm, 268 cm. rosnących  na działce nr 
318/3 w miejscowości Lścin, gmina Jędrzejów.

§ 2. Lokalizację pomnika określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Celem ochrony pomnika przyrody jest zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych drzew 
z uwagi na indywidualne cechy wyróżniające je spośród otaczającego krajobrazu.

§ 5. W stosunku do ustanowionego pomnika przyrody wprowadza się następujące zakazy:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu,

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych 
z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymaniem, 
remontem lub naprawą urządzeń wodnych,

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej 
gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,

5) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych,

6) umieszczania tablic reklamowych.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXII/216/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie 
ustanowienia pomnika przyrody

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 6 listopada 2014 r.

Poz. 2933



§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  
Województwa Świętokrzyskiego.

 

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej

mgr Paweł Błaszkiewicz

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 2 – Poz. 2933



 

                                                                                                               Załącznik graficzny 

                                                                                                               do Uchwały nr LIX/502/14 

                                                                                                               Rady  Miejskiej  w  Jędrzejowie 

                                                                                                               z dnia 30 października 2014r. 

 
                   

                   Pomnik przyrody miejscowość Lścin Gmina Jędrzejów    

 

 

 

 

L.p Nazwa pomnika przyrody Obwód pnia 

 

Współrzędne geograficzne 

N E 

1 Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 248 cm 50º38’12,20” 20º24’54,50” 

2 Lipa drobnolistna (Tilia cordata)  245 cm 50º38’12,08” 20º24’54,82” 

3 Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 262 cm 50º38’11,97” 20º24’54,37” 

4 Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 296 cm 50º38’11,57” 20º24’54,58” 

5 Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 274 cm 50º38’11,28” 20º24’54,25” 

6 Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 254 cm 50º38’11,08” 20º24’54,09” 

7 Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 300 cm 50º38’10,43” 20º24’53,58” 

8 Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 268 cm 50º38’10,26” 20º24’53,39” 
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