
Uchwała Nr XV/103/2011 
Rady Gminy w Nowym Korczynie 

z dnia 25 listopada 2011r. 
 
 
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. poz. 1591 ze zm./, art. 44, ust. 1 i 2, art. 45 
ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody /Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 
1220/ oraz art. 2 ust. 1 i art.13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz.U. z 2001r. Nr 68, poz.449 ze zm./, 
po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska  w Kielcach,  
Rada Gminy uchwala, co następuje : 
 

§. 1. 
 
W celu zachowania szczególnej wartości przyrodniczej i krajobrazowej oraz ochrony obiektów 
o wyjątkowych walorach przyrodniczych, wyróżniających się cechami osobniczymi, rozmiarami 
i wiekiem ustanawia się pomnikiem przyrody następujące drzewa : 
 

1. dąb szypułkowy  -  obwód  pnia na wysokości 1,3 m  -  543 cm, wiek ok. 400 lat 
 
      2.   dąb szypułkowy  -  obwód pnia  na wysokości 1,3 m   -  482 cm, wiek ok. 400 lat 
 

§. 2. 
 
Drzewa określone w § 1 uchwały rosną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 254 
w Rzegocinie 26. 
 

§. 3. 
 
W odniesieniu do pomnika przyrody określonego w § 1 wprowadza się następujące zakazy : 
      1. niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu, 
      2. uszkadzania i zanieczyszczania gleby, 
      3. umieszczania tablic reklamowych. 
 

§. 4. 
 
Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje Wójt Gminy. 
 

§. 5. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§. 6. 
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
  



UZASADNIENIE 
 
 do uchwały Nr XV/103/2011  Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 25 listopada 
2011r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.  
 
 

Zgodnie z art.44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody 
ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały rady gminy. 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach pismem Znak: WPN-
II.602.1.31.2011.EL zwróciła się z prośbą o rozważenie możliwości podjęcia uchwały 
dotyczącej ustanowienia pomnika przyrody w postaci dębów w miejscowości Rzegocin. 

Wskazane dęby odznaczają się okazałym wzrostem, dużą średnicą pnia, sędziwym 
wiekiem i spełniają kryteria pozwalające uznać je za pomnik przyrody oraz zasługują na 
objęcie ich ochroną. 
 
 


