Projekt

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Cieszyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 44 ust. 1, 2 i 3a oraz art. 45 ust. 1 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zm.), po
uzgodnieniu projektu uchwały z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach,
Rada Miejska Cieszyna uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo z gatunku dąb szypułkowy Quercus robur
o obwodzie pnia 306 cm, rosnący na nieruchomości położonej w Cieszynie przy ul. Kazimierza
Brodzińskiego, w granicy pomiędzy działką nr 89/1 obr. 34 (stanowiącą własność Gminy Cieszyn)
a działką nr 20/12 obr. 34 (stanowiącą własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich
Kolei Państwowych SA).
2. Ustala się szczegółowy opis wraz z określeniem położenia drzewa uznanego za pomnik przyrody,
o którym mowa w ust. 1, określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, a także jego lokalizację
w formie graficznej, określoną w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Szczególnym celem ochrony pomnika przyrody, o którym mowa w ust. 1, jest zachowanie cennego
tworu przyrody żywej ze względu na jego okazałe rozmiary, wyróżniające spośród innych drzew oraz
szczególną wartość przyrodniczą, historyczną i krajobrazową.
§ 2. 1. W ramach czynnej ochrony pomnika przyrody, o którym mowa w § 1 ust. 1, w celu utrzymania
jego właściwego stanu i realizacji szczególnego celu ochrony, ustala się obowiązek:
1) monitorowania stanu zdrowotnego i technicznego drzewa uznanego za pomnik przyrody;
2) wykonywania prac i zabiegów konserwatorskich i pielęgnacyjnych, realizowanych z uwzględnieniem
zasad teorii i praktyki ogrodniczej oraz arborystyki i chirurgii drzew, mających na celu utrzymanie
drzew we właściwej kondycji;
3) monitorowania otoczenia drzewa uznanego za pomnik przyrody - w szczególności obszaru w zasięgu
korony - pod kątem zachowania właściwych warunków jego wzrostu;
4) właściwego oznakowania pomnika przyrody i uzupełniania jego braków.
2. Wszelkie prace i zabiegi konserwatorskie i pielęgnacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny
być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz po uzgodnieniu przedmiotu
i zakresu prac przez organ ustanawiający pomnik przyrody.
§ 3. W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w § 1 ust. 1, wprowadza się następujące
zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych
z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową,
utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
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3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo
racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
5) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
6) umieszczania tablic reklamowych.
§ 4. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje Burmistrz Miasta Cieszyna.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia....................2021 r.
Lp.

Nazwa
gatunkowa

1

2

1.

Dąb
szypułkowy
Quercus robur

Obwó Wysoko
d pnia ść [m]
[cm]
na
wysok
ości
130
cm

Obręb,
działka

Położenie
geograficzne
(szerokość
geograficzna –
N,
długość
geograficzna –
E); układ
współrzędnych
WGS84

Opis
lokalizacji

Numer
drzewa w
gminnym
rejestrze
pomników
przyrody

3

4

5

6

7

9

306

16

obr. 34
dz. nr
89/1 i
20/12

N 49°45'01,8"
E 18°38'59,4"

ul. Kazimierza
Brodzińskiego,
od strony
południowozachodniej
przejazdu
kolejowodrogowego

48
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Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia....................2021 r.
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