
Projekt

z dnia  15 maja 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia .................... 2013 r.

w sprawie zniesienia formy ochrony pomników przyrody w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1 i 14, art 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U. nr 142, poz.1591 z 2001r. ze zmianami) oraz art.44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 
przyrody (t.j. Dz.U. nr 151, poz. 1220 z 2009r. ze zmianami)

Rada Miejska 

uchwala 

§ 1. 1. Znosi się formę ochrony prawnej następujących pomników przyrody na terenie miasta Bielska-Białej: 

1)topoli czarnej/Populus nigra/ o obwodzie pnia 589cm na wysokości 130cm od powierzchni terenu, rosnącej na 
brzegu rzeki Białej przy ul.Partyzantów w Bielsku-Białej, na działce nr 2751/9 obręb Kamienica, ustanowioną 
rozporządzeniem nr 12/98 Wojewody Bielskiego z dnia 1 września 1998r. 

2)lipy drobnolistnej/Tilia cordata/ o obwodzie pnia 370cm na wysokości 130cm od powierzchni terenu, rosnącej 
przy ul.Bystrzańskiej 15 w Bielsku-Białej, na działce nr 1031 obręb Mikuszowice Śląskie, ustanowioną uchwałą 
nr XLVI/531/97 z dnia 17 czerwca 1997r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

3)grupy jesionów wyniosłych/Fraxinus excelsior/ o obwodach pni: 428cm, 351cm, 281cm na wysokości 130cm 
od powierzchni terenu, rosnących na terenie cmentarza komunalnego przy ul.Karpackiej w Bielsku-Białej, na 
działkach nr 1868/2 i 1872/5 obręb Kamienica, ustanowioną uchwałą nr LX/1909/2006 z dnia 27 czerwca 2006r. 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

4)buka zwyczajnego odmiany czerwonej/Fagus sylvatica/ o obwodzie pnia 414cm na wysokości 130cm od 
powierzchni terenu, rosnącego przy ul.Krasińskiego 26 w Bielsku-Białej, na działce nr 72/12 obręb Dolne 
Przedmieście, ustanowioną rozporządzeniem nr 3/93 Wojewody Bielskiego z dnia 8 października 1993r.

2. Zniesienie formy ochrony przyrody, o której mowa w ust. 1, następuje z powodu utraty wartości 
przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono pomniki przyrody oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.
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