Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie wprowadzenia ochrony, w drodze uznania za pomniki przyrody drzew o nazwach: „Zenek”,
„Irena”, „Leszek” na terenie Wzgórza Gołonoskiego w Dąbrowie Górniczej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), w związku z art. 44 ust. 1 i 2 oraz art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1651), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska w Katowicach oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j Dz. U. z 2014 r, poz. 1118 z późn. zmianami ), na wniosek Prezydenta Miasta Dąbrowy
Górniczej
Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala:
§ 1. Ustanawia się pomnikami przyrody drzewa rosnące na terenie Wzgórza Gołonoskiego:
1) o nazwie „Zenek”, z gatunku jesion wyniosły Fraxinus excelsior o obwodzie pnia, mierzonym na wysokości
130 cm, wynoszącym 406 cm, rosnące w północno-wschodniej część działki oznaczonej numerem
ewidencyjnym gruntu 26/8 – karta mapy 35, obręb 0003 Dąbrowa Górnicza, stanowiącej współwłasność osób
fizycznych. Współrzędne geograficzne pomnika przyrody: N: 50º20’22.96”; E: 19º13’52.80” ;
2) o nazwie „Irena”, z gatunku sosna wejmutka Pinus strobus o obwodzie pnia, mierzonym na wysokości 130 cm,
wynoszącym 235 cm, rosnące w środkowo-zachodniej część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym
gruntu 26/11 – karta mapy 35, obręb 0003 Dąbrowa Górnicza, stanowiącej współwłasność osób fizycznych.
Współrzędne geograficzne pomnika przyrody: N: 50º20’23.24”; E: 19º13’54.54”;
3) o nazwie „Leszek”, z gatunku modrzew europejski Łarix decidua o obwodzie pnia, mierzonym na wysokości
130 cm, wynoszącym 205 cm, rosnące w południowej część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym
gruntu 26/11 – karta mapy 35, obręb 0003 Dąbrowa Górnicza, stanowiącej współwłasność osób fizycznych.
Współrzędne geograficzne pomnika przyrody: N: 50º20’23.36”; E: 19º13’52.76.
§ 2. Ustanowienie ochrony ma na celu zachowanie cennych tworów przyrody żywej ze względu na ich
szczególną wartość przyrodniczą oraz krajobrazową.
§ 3. W stosunku do drzew uznanych za pomniki przyrody wprowadza się następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania i przekształcania obiektu;
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych
z zabezpieczaniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymaniem,
remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
4) umieszczania tablic reklamowych.
§ 4. Poszczególne elementy drzew, w ramach czynnej ochrony, należy poddawać wymaganym zabiegom
pielęgnacyjnym, w celu utrzymania właściwego stanu pomników przyrody i realizacji celów ochrony;
§ 5. Wykonanie uchwały oraz nadzór nad pomnikami przyrody powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowy
Górniczej.
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§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej
Agnieszka Pasternak
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Uzasadnienie
do uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
w sprawie: wprowadzenia ochrony, w drodze uznania za pomniki przyrody drzew o nazwach:
„Zenek”, „Irena”, „Leszek” na terenie Wzgórza Gołonoskiego w Dąbrowie Górniczej
Zgodnie z Art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jedn.
Dz. U. z 2015 r. poz. 1651) pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich
skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz
odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów
drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy
narzutowe oraz jaskinie.
Przedmiotowe drzewa rosną na terenie Wzgórza Gołonoskiego w sąsiedztwie zespołu przyrodniczokrajobrazowego „Wzgórze Gołonoskie” – cennego fragmentu krajobrazu naturalnego i kulturowego. Kierując
się potrzebą ochrony okazałych i cennych drzew, odznaczających się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi
je wśród innych tworów oraz ze względu na ich wysoką wartość przyrodniczą oraz krajobrazową, ustanawia się
je pomnikiem przyrody.
Z inicjatywą objęcia przedmiotowych drzew ochroną prawną wystąpił Pan Lechosław Juszczyk.
Pismami z dnia 29 maja 2015 roku i 2 czerwca 2015 roku nr WER.6130.1.2015.MW zwrócono się do
współwłaścicieli nieruchomości, na której rosną drzewa z informacją o planowanym objęciu drzew ochroną
prawną oraz o zakazach jakie będą wprowadzone w stosunku do pomników przyrody a także z propozycją
nazwania pomników przyrody. Odpowiedzi na ww. pisma udzielił Pan Lechosław Juszczyk, proponując
nadanie nazw poszczególnym drzewom.
Zakazy wymienione w § 3 uchwały przyczynią się do prawidłowego i skutecznego wykonania ochrony.
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