SrRl\1ISTłłZ MIA.STA
CIESZY~A
Zarządzenie Nr 0050.554.2018
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 22 sierpnia 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej współwłasność
Gminy Cieszyn
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późno zm.), w związku
z art. 83 ust. 1 pkt 1 i art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 L o ochronie przyrody
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 L, poz. 142 z późno zm.),
§1
Wyrażam zgodę na usunięcie drzew wyszczególnionych w tabeli stanowiącej załącznik do
niniejszego zarządzenia, rosnących na terenie nieruchomości, którą stanowi działka nr 17/8
obr. 53, będąca współwłasnością Gminy Cieszyn i osób fizycznych, tworzących Wspólnotę
Mieszkaniową Poniatowskiego 9 w Cieszynie, w granicy z działką nr 18 obr. 53, stanowiącą
własność Gminy Cieszyn i przekazaną w zarząd Miejskiemu Zarządowi Dróg w Cieszynie.
§2

Zobowiązuję Zarząd Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z 0.0., reprezentujący
udziały Gminy Cieszyn we Wspólnocie Mieszkaniowej Poniatowskiego 9 i pełniący funkcję
Zarządcy Wspólnoty, do przygotowania projektu planu nasadzeń zastępczych, o którym mowa
wart. 83b ust. 1 pkt 9 lit a) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 L o ochronie przyrody, w zamian
za przewidziane do usunięcia drzewa i jego złożenie wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia
na usunięcie drzew, o których mowa w § 1, skierowanym do Starosty Cieszyńskiego.
§3
Wykonanie zarządzenia powierzam Zarządowi Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie
Sp. z 0.0.
§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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OR - rejestr zarządzeń
ZBM w Cieszynie Sp. z 0.0.
Wydział OŚR a/a
MZD - do wiadomości
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WYKAZ

Lp.

Gatunek

DRZEW OBJĘTYCH

ZGODĄ BURMISTRZA

Obwód pnia
drzewa
zmierzony
na wysokości
130 cm

Lokalizacja

W południowej części
działki nr 17/8 obr. 53,
na tyłach budynku
mieszkalnego przy
PI. Poniatowskiego 9,
w szczytowej części
skarpy ziemnej, przy
granicy z działką nr 18
obr. 53.

1.

Klon
pospolity

210 cm

2.

Jesion
wyniosły

240 cm

MIASTA CIESZYNA

Uwagi

Pień drzewa odchylony od pionu i łukowato wygięty
w kierunku budynku mieszkalnego przy Placu
Poniatowskiego 9.
Z uwagi na lokalizację drzewo stwarza konflikt
z projektowaną inwestycją w postaci budowy muru
oporowego i odwodnienia na działce nr 17/8 obr. 53.
Drzewo w dobrym stanie zdrowotnym, niezbędne do
usunięcia z uwagi na konflikt z planowaną
inwestycją w postaci budowy muru oporowego
i odwodnienia na działce nr 17/8 obr. 53.

Zastępca B
Aleksa
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