
Projekt

z dnia ......zatwierdzony przez .................

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

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie ustanowienia pomników przyrody w Bielsku-Białej i wprowadzenia zakazów właściwych dla tych 
obiektów

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 1, art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym  
(t.j.Dz.U. z 2015r. poz.1515) oraz w związku z art.44 ust. 1 i 2 oraz art.45 ust.1  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 
o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1651)

Rada Miejska
uchwala

§ 1. Uznaje się za pomniki przyrody niżej wyszczególnione drzewa na terenie miasta Bielska-Białej:

1) dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie 395 cm, przy skrzyżowaniu ulic Żywieckiej i Lechickiej, na 
działce nr 208/6 obręb Mikuszowice Krakowskie;

2) lipa drobnolistna(Tilia cordata) o obwodzie 360 cm, przy ul.Karpackiej , na działce nr 2682/6 obręb 
Kamienica;

3) klon zwyczajny (Acer platanoides) o obwodzie 394 cm, w parku przy ul.Partyzantów, na działce nr 149/2 
obręb Lipnik;

4) klon zwyczajny (Acer platanoides) o obwodzie 310 cm, w parku przy ul.Partyzantów, na działce nr 149/2 
obręb Lipnik;

5) dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie 320 cm, przy ul.Widok, na działce nr 384/113 obręb Żywieckie 
Przedmieście.

§ 2. Szczególnym celem ochrony jest zachowanie drzew ze wzgledów przyrodniczych, naukowych, kulturowych 
oraz krajobrazowych.

§ 3. W celu zapewnienia ochrony przedmiotowych pomników przyrody zabrania się :

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;

2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

3) zmiany sposobu użytkowania ziemi;

4) umieszczania tablic reklamowych.

§ 4. Nadzór nad ochroną pomników przyrody, o których mowa w § 1, sprawuje Prezydent Miasta Bielska-Białej.

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

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

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, pomnikami przyrody są
między innymi pojedyncze twory przyrody żywej o szczególnej wartości przyrodniczej, odznaczające się
indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów przyrody.

Na podstawie art.44 ust. 1, ust.2 w/w ustawy rada gminy posiada uprawnienie do ustanawiania pomników
przyrody. Drzewa wyszczególnione w uchwale mają duże walory przyrodnicze, estetyczne i krajobrazowe.

Stosownie do art. 44 ust.3a w/w ustawy, projekt uchwały został uzgodniony 10 lutego 2016r. z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach.

Realizacja przedmiotu uchwały powoduje skutki finansowe dla budżetu gminy. Na koszty te w wysokości
200 zł składa się oznakowanie tabliczkami pomników przyrody.

Pozostałe wydatki związane będą głównie z systematyczną pielęgnacją tych drzew. Szacunkowo, niezbędne
będzie przeznaczenie na wskazany cel około 5000 zł rocznie.
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