UCHWAŁA NR IX/85/11
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U.z 2009 r Nr 151,
poz. 1220 ) Rada Miejska w Aleksandrowie Kujawskim , po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska w Bydgoszczy uchwala się, co następuje
§ 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody lipę ( tillia cordata) – o obwodzie 320 cm, rosnącą przy ul.
Kochanowskiego na działce nr 231 w obrębie 28 będącej własnością Gminy Miejskiej Aleksandrów Kuj. nadając
jej nazwę „ Urszulka”
2. Lokalizację pomnika przyrody, o której mowa w ust.1 określa załącznik graficzny Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Ustanowienie niniejszego drzewa pomnikiem przyrody ma na celu ochronę tworu przyrody
charakteryzującego się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi , a także szczególnymi cechami osobniczymi,
rozmiarami i wiekiem.
§ 3. W stosunku do pomnika przyrody ustanowionego w § 1 ust.1 niniejszej uchwały, zabrania się:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu,
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
4) umieszczania tablic reklamowych.
§ 4. Wykonanie uchwały oraz nadzór nad ustanowionymi niniejszą uchwałą pomnikiem przyrody powierza się
Burmistrzowi Miasta Aleksandrowa Kujawskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
KujawskoPomorskiego.
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Uzasadnienie
Dotyczy to lipy o obw. 320 cm rosnącej przy ul.Kochanowskiego na dz. nr 231 w obrębie 28, będącej własnością
Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski. Na podst. art.44 ust.1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie
przyrody (Dz.U z 2009r Nr 151, poz.1220 ) Rada Gminy może w drodze uchwały ustanowić w/w drzewo
pomnikiem przyrody. Uchwała określa jego nazwę, położenie,wybrane zakazy.
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