
BURMISTRZ
GMIN\ r {,ttASTA

Czerwronra- [rszczYnY

dotyczqce przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach

w sprawie pomnik6w pnyrody

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1gg0 r. o samorzqdzie gminnym
(t.j. Dz.U. 22020r., poz.713 ze zm.), art. 5 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 200-3r.
o dzialalnosci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.u. z 2020r., po2.1057),
w zwiqzku z $ 3 i4 Uchwaly Nr 1x138/15 Rady Miejskiej w czerwionce-Leszczynach
z dnia 26 czeruca 2015r. w sprawie okre6lenia szczeg6lowego sposobu konsultowania
z radq dzialalnosci po2ytku publicznego i organizacjami pozazqdowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci po2ytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1057) projekt6w akt6w prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalno6ci statutowej tych organizacji (Dz.Urz.
Woj. Slqskiego 22015r., po2.3888)

Zarzqdzenie Nr 144121
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 7 kwietnia 2021 roku

zarzqdzam, co nastq puje :

sl
1. Przeprowadzii konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaly Rady

Miejskiej w Czenrvionce-Leszczynach w sprawie pomnik6w przyrody.
2. Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 7 do 14 kwietnia 2021r.
3. Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje pozarzqdowe

oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o dzialalnoSci po2ytku publicznego io wolontariacie (t.j. Dz.U. 22020r., poz. 1057).

4. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglasza6:
'l ) w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wplywu do Urzgdu
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny),
2) poczlq elektronicznq na adres email: zko.os@czerwionka-leszczyny.pl,
3) za po6rednictwem faksu pod numerem 32 43 11 760

5. W przypadku zgloszenia wniosku przez minimum trzy organizacje pozazqdowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.22020 r. poz. 1057),
konsultacje mogq miei formq bezpoSredniego, otwartego spotkania dotyczqcego
przedmiotowej tematyki.

6. Udzielanie wyjaSnieri oraz pzyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych projektu
uchwaly nale2y do kompetencji Naczelnika Vlydzialu Zarzqdzania Kryzysowego
i Ochrony Srodowiska.

s2

1. Projekt uchwaly, o ktorej mowa w $ 1 ust. 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.

2. Nieprzedstawienie przez ww. podmioty opinii w terminie okreSlonym w g 1 ust.2
oznacza akceptacjQ przedstawionego projektu uchwaly, o ktorej mowa w $ 1 ust.1 .



s3

1. sprawozdanie z pzeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie
Miejskiej.

2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wlasne stanowisko
odnosnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Urzqdu Gminy
i Miasta w Czenrvionce-Leszczynach.

s4

VlYkonanie zarzqdzenia powierzam Naczelnikowi \Arldzialu zazqdzania i ochrony
Srodowiska.

s5

Zaz4dzenie wchodzi w Lycie z dniem wydania.

Weslaw Janisze*ski
\
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UCHWAt,C NIl
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNAC -I

z dnia

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 89 marca 19g0 r.
o samozadzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2C20 t.. poz.713 z poan. zm.) \N aMiezku z at1. 44
ust. 1 i 2 oaz ad.'.45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 t. o ochiorrie przyrody (t.j. Dz.
U. z 2020 r., poz. 55 z p62n. zm ), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Srodowiska w Katowicach, na wniosek B:rrmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala

ii1
1. Utzymuje sie status pomnika pzyrod! dla nastgpujqcych obiektol przyrody oZywionej:

1) dqb szypulkowy (Quercus robur) pzy koSciele 5w. Marii Magdaleny
w solectwie Belk,

2) aleia kasztanowc6w zvryczajnych (Aesculus hippocastanum) przy
ul. Belkowskiej w dzielnicy Dqbieisko,

3) platan klonolistny (Platanus x hispanica) ,,KAROL" pzy u . Polnej w dzielnicy
Leszczyny,

4) lipa drobnolistna flilia mrdata) "WKTORIA" pzy ul. Fllimka w Solectwie
Ksiq2enice,

5) lipa drobnolistna (Tilia cordata) przy ul. Gliwickiei w solectwie Szczejkowice,
6) deb szypulkowy (Quercus rrbur) pzy ul. LeSnej w solectwie Stanowice,
7) kasztanowiec z,ttyczfiny (Aesculus hippocastanum) pzy ul. \Mejskiej

w solectwie Palowice,
8) wiaz g6rski (Ulmus glabra) czy ul. 3 Maja w dzielnicy Czuch6w,
9) dqb szypulkowy (Quercu:; robur) pzy ul. Wolno$ci w solectwie Belk

(zadzewienie 6r6dpolne - w jaze),
1O)lipa drobnolistna (Tilia corciata) roSnie obok kapliczki w pobli2u ko6ciola 5w.

Jacka w solectwie Stanowice,
ll)dqb szypulkowy (Quercus robur) ,KONRAD" pzy ul ks. Adolfa Pojdy

w dzielnicy Leszczyny.
2. Szczeg6lowq lokalizacjg oraz dane dendrometryczne obiekt6w w),nlienionych w ust. 1

okre5la zatqcznik do uchwaly.
$2

Celem ochrony indywidualnej, jest zachowanie cennych twor6vr przyrody Zywq ze
wzgledu na ich vra rto6ci przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe i histo:yczno-pamiqtkowe.

{i3
W stosunku do pomnik6w przyrody ustanowionych w S 1 zabrania sie

1) niszczenia, uszkadzania lub pzeksztalcania obiektu,
2) wykonywania prac ziemnych truale zniekslalcajqcych rze2bq terenu,

z vrryjqtkiem prac zwiqzanltch z zabezpieczeniem pzeciwsztormowym lub
pzeciwpowodziowym albo buclowq, odbudowq, utrzymaniem, remontem lub
naprawq uzqdzefi wodnych,

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
4) wyiewania gnojowicy, z wyjqtkiem nawo2enia u2ytkowych grunt6w rolnych,
5) zmiany sposobu u2ytkowania ziemi,
6) umieszczania tablic reklamowych.

w sprawie pomnik6w przyrody



s4
W stosunku do pomnik6w przyrody, o K6rych mo,va w $ 1, w ramach ochrony czynnej
ustala siq mo2liwo56 dokonywania zabieg6w pielegnacyjno-zapobiegawczycn igodnycti
z og6lnie przyjgtymi zasadami pielggnacji dzew w stosunku do twor6w pzyrody Zywe).

s5
Nadz6r nad pomnikami pzyrody powieza sig Bunnistzowi Gminy i Miasta czenrionka-
Leszczyny.

s6
\A&konanie uchwall' powieza sig Burmistzowi Grniny i Miasta czerwionka-Le szzyny.

s7
Niniejsza uchwala poprzedzona byla:

1) ozeczenie nr 00140 o uznaniu za pomnik przyrody pwRN w Katowicach
zdnia23 pazdziernika 1958 r.,

2) Decyzja nr 240 o uznaniu za porrnik pzyrody p\A/RN w Katowicach z dnia
7 sierpn;a 1963 r.,

3) Dercyzja nr 227 o uznaniu za pomnik przyrody p\A/RN w Katowicach z dnia
10 pa2dziernika 1963 r.

4) Uchwara nr lV/39/98 Rady Miejskiej ,v czerwionce-Leszczynach z dnia 2gmaja 1998 r. .w sprawie wprowaCzenia ochrony inOywiauatnq Azew
w drodze uznania za pomniki przyrody,

5) uchwata nr rNB'1r2002 Rdy Miejskiej w czerwionce-Leszczynach z dnia 26
wze6nia zo02 r..zmieniajqca zaecznik do uchwaly nr rV/39/98 Rady
Miejskiei w czenrrrionce-Leszczynacr' z dnia 2g mali tssa r. w- sprawie
wprowad::enia ochrony indywiduarnej dzew vv drodzl uznania za oomniki
przyrody - wykaz drzew uznanych za pomniki przyrody. (Dz. Urz. Woj. Shst.
22002 r. nr 75 poz. 2659),

s8
.Yglylgl.!*:i w 2ycie po uplywie 14 dni od ogtoszenia w Dzienniku Urzqdowym
Wojew6dztwa Slqskiego.
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Zalqcznik do LJchwaly Rady Miejskiej
w Czenivionce-l.eszczynach
nr z clnia

Opis

Okazale drzr,vo rosnie pzy kosciele Sw
Marii Magdarer y $,/ soleclwie BeI(

Aleja skladaj+ra sig z 61 dzew z gatunku
kasaanowie: zwyczainy malowniczo

l'p!!uj9 sie w kraiobraz dzietnicy
O?bieisko.

Platan kloncli-stny posiada asymetrycznq
korone, rosni: )bok pr.ydroinego kr.yla.

Lipa drobr.oiistna o charalterystycznym
niskim prriu. Korona dzewa silnie
zredukowana. Ro6nie obok pr.ydoznego
kzy2a.

Lipa drobncl,st la o asyrnetrycznej koronie

I

Obiekt
poddany
ochronie

dzewo

Nazwa
gatunkowa

dab szypulkowy
(Quercus robur)

lllspokzqdne
!leograficzne

Obwod
[cm]

493

456

aleia
dzew

drzewo

4 drzewc

drzewo

drzewo

N r,0" 07' 55.8048"
a' 8" 42', 28.4616"

N s0" 09' 38.754',
E' 8. 42', 55.5732"
N lio" 09'48.8052"
: ' 8" 43' 01.4736"
N 1;0" 09', 51.0336"
E .80 43' 02.2908',
N 500 09' 37.6776',
E 19" 42', 54.2't6"

ht 5e 08' 38.2092'
E ' 80 38', 23.0064'

N 500 09' 26.4132"
E 180 35', 24.198"

r{ rio" 05' 52.3248"
E' 80 40' 52.4892',

N 500 07' 09.1344"
E ' 8' 40' 47 .2332',

ll !t0. 06' 27.7272"
E 18" 44' 41.316"

Okazaty da, szypulkowy rosnqcy na
skarpie. Drzewo posiada zachowanq
naturalnq koror re.

Kasaanowiec zJryc24oy o syrnetrycznej
koronie o nisk m pniu posiadqahcym kilka
przeurodnik6rr.

N {i0" '10' 08 4756',

= 
'8" 39' 23.5296"

N 50" 08', 09.0456"
E ' 8" 42' 08.9388',

ht l;0" 07'49.7604'
E - 8" 40 31.8612'

r{ {r0" 08' 33.7164"
E ' 8" 38' 08.0268',

VMaz gdrski ( snEcy na tereflie tabaenia
parkowego o wielopzewodnikowei
symetrycznej k )mnie.

Dqb szypulkov.y rosnqcy w solectvrte Belk
w zadzew:enrJ Sr6dpolnym w otocaeniu
urytk6w rolnyc r.

Lipa drobnolist la msnqca przy koiciele Sw.
Jacka w sclec wie Stanowice w oloczeniu
kapliczki i drc g, wojew6dzkiei nr 925.

Oqb szypulkov.y rosnqcy na skarpie obok
budynku pr2y ul. Ks. Adolta poidy 35
w dzielnicy Le6zczyrry, posiada
wielopzewodn.kowq silnq symelrycznq
korone

Lp

kasztanowiec
zwyeajny
(Aesculus

hippocastianum)

platan klonolistny
(Platanus x
hispanica)

lipa drobnolistna
(Tilia cordata)

lipa drobnolistna
('Ilia cordata)

379

dqb szypulkowy
(Ouercus robur)

6 435

7 drzevro kasztanowiec
zu,ryeajny
(Aesculus

hippocastanum)

420

8 deewo wiqz gorski
(Ulmus glabra)

468

dab szypnlkowy
(Ouercus robur)

I 504

10 lipa drobnolistna
('Ilia cordata)

515

drzewo

drzewo

drzewo deb szypulkowy
(Quercus robur)
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