UCHWAŁA NR XXXIX/396/17
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, polegających na
zabiegach pielęgnacyjnych drzew - pomników przyrody
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) i art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późń. zm.)
Rada Miejska Cieszyna uchwala, co następuje:
§ 1. Uzgadnia się pozytywnie wykonanie prac na potrzeby ochrony przyrody, polegających na
zabiegach pielęgnacyjnych drzew - pomników przyrody, których zakres określa załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Cieszyna
mgr inż. Gabriela Staszkiewicz
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/396/17
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 30 listopada 2017 r.
Zestawienie drzew - pomników przyrody przewidzianych do zabiegów koserwatorskich
(pielęgnacyjnych)

Lp.
1.

Pomnik
przyrody:
gatunek drzewa
/ obwód pnia
glediczja
trójcierniowa
o obwodzie pnia
175 cm

Lokalizacja

Podstawa prawna objęcia
ochroną

park Szpitalny przy
Szpitalu Śląskim, na
skwerze przy pawilonie
I

rozporządzenie Nr 22/98
Wojewody Bielskiego z dnia
16 listopada 1998 r. (Dz. U.
Woj. Bielskiego z 1998 r.
Nr 20, poz. 346)
rozporządzenie Nr 6/93
Wojewody Bielskiego z dnia
22 grudnia 1993 r. (Dz. U.
Woj. Bielskiego z 1994 r.
Nr 15, poz. 89)
rozporządzenie Nr 6/93
Wojewody Bielskiego z dnia
22 grudnia 1993 r. (Dz. U.
Woj. Bielskiego z 1994 r.
Nr 15, poz. 89)
rozporządzenie Nr 22/98
Wojewody Bielskiego z dnia
16 listopada 1998 r. (Dz. U.
Woj. Bielskiego z 1998 r.
Nr 20, poz. 346)

2.

topola
kanadyjska
o obwodzie pnia
436 cm

park Kasztanowy

3.

jesion wyniosły
o obwodzie pnia
415 cm

park na Górze
Zamkowej

4.

kasztanowiec
żółty
o obwodzie pnia
232 cm

park na Górze
Zamkowej, w pobliżu
wieży przybramnej
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Zakres zabiegów
konserwatorskich
usunięcie posuszu,
założenie wiązania

usunięcie posuszu
i jemioły, kontrola wiązania
elastycznego
usunięcie posuszu

usunięcie posuszu,
redukcja/odciążenie
korony, założenie wiązania
elastycznego
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