UCHWAŁA NR X.60.15
RADY GMINY CIELĄDZ
z dnia 31 lipca 2015 r.
w sprawie zmiany liczby drzew wchodzących w skład pomnika przyrody - grupy drzew, rosnących
w miejscowości Sierzchowy, gmina Cielądz
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 (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz
art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 627,
poz. 628, poz. 842, z 2014 r. poz. 805, poz. 850, poz. 1002, poz. 1101, poz. 1863, z 2015 r. poz. 222), po
uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi, Rada Gminy Cielądz uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Zmienia się liczbę drzew wchodzących w skład pomnika przyrody - grupy drzew z gatunku
wiąz szypułkowy Ulmus laevis, ustanowionego rozporządzeniem Nr 11 Wojewody Skierniewickiego
z dnia 7 maja 1998 r. ( Dz. Urz. Województwa Skierniewickiego Nr 9, poz. 74) w § 1 pkt 13, z 5 sztuk na
2 sztuki.
2. Zmiana liczby drzew w grupie następuje z uwagi na konieczność wykluczenia trzech drzew ze
względu na ich bezpowrotną utratę wartości przyrodniczych w związku ze zniszczeniem przez wichurę.
3. Pomnik przyrody – grupa drzew po zmianach wynikających z niniejszej uchwały, obejmuje
2 drzewa z gatunku wiąz szypułkowy Ulmus laevis o obwodach pni 385 cm i 411 cm, rosnące na działce
nr ewidencyjny 395, określonej w rozporządzeniu, o którym mowa w w ust. 1 jako działka nr 325/1,
obręb nr 34 Sierzchowy Kolonia, będącej własnością Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia
Pańskiego w Sierzchowach.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
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