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zarzqdzam, co nastg puje :
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1 . Przeprowadzi6 konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaly Rady
Miejskiei w Czerwionce-Leszczynach w sprawie pomnik6w przyrcdy.

2. Ustalic termin przeprowadzenia konsultacji od 7 do 14 kwielnia 2021r.
3. Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje pozazqdowe

oraz podmioty wymienione 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).

4. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglasza6:
1) w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czemrionka-Leszczyny,
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wptywu do Uzqdu
Gminy i Miasta Czenruionka-Leszczyny),
2) poczlq elektronicznq na adres email: zko.os(Aczerwi onka-leszczvnv.ol
3) za po6rednictwem faksu pod numerem 3243 11 760

5. W przypadku zgloszenia wniosku przez minimum lrzy organizacje pozarzqdowe lub
podmioty wymienione w arl. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 10S7),
konsultacje mogE mie6 formq bezpo6redniego, otwartego spotkania dotyczqcego
przedmiotowej tematyki.

6. Udzielanie wyjaSniei oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych projektu
uchwaly nalezy do kompetencji Naczelnika V1&dzialu Zarz4dzania Kryzysowego
i Ochrony Srodowiska.

s2

'1 . Projekt uchwaly, o ktdrej mowa w $ 1 ust. 1 stanowi zalqcznik do ninie.lszego
Zarzqdzenia.

2. Nieprzedstawienie przez ww. podmioty opinii w terminie okreslonym w g 1 ust.2
oznacza akceptacjg przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa w g 1 ust.1 .

Zarzqdzenie Nr ,l44l?1
Burmistrza Gminy i Miasta Czenrvion ka-Leszczyny

z dnia 7 kwietnia 2021 roku

dotyczqce przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach

w sprawie pomnik6w przyrody

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia g marca 1gg0 r. o samorzEdzie gminnyrn
(t.j. Dz.U. z2020r.,poz.713zezm.), art.5 ust.2 pkt 3 i4 ustawy zdnia24 iwietnia 200-3r.
o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.u. z 2o2or., poz.losz),
w zwiqzku z $ 3 i4 Uchwaly Nr lX/138/15 Rady Miejskiej w czenuionce-Leszczynach
z dnia 26 czemca 2015r. w sprawie okreslenia szczeg6lowego sposobu konsultowania
z radq dzialalnosci po2ytku publicznego i organizacjami pozarzqdowymi I podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci po2ytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1057) projekt6w akt6w prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnosci statutowej tych organizacji (Dz.Urz.
Woj. Slqskiego 22015r., po2.3888)
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1 . sprawozdanie z pzeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie
Miejskiej.

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

s4

\A{konanie Zarzqdzenia powierzam Naczelnikowi \Afdzialu zarzqdzania i ochrony
Srodowiska.

ss

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.

Wsslaw Janiszcwski
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z dnia 7 kwietnia 2021 r.
Zatwierdmny pJzEz

z dnia 23 kwietnia 2021 r

w sprawie pomnik6w prryrody

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 89 marca 1990 r.

o samozqdzie gminnym (t.j. Dz. U. 2 2020 t.. W2.713 zp62n. zm-) w zwiqzku z art.44 ust. 1i2 oraz
art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Oz. U. z 2020 t., poz. 55 z p62n.
zm.), po uzgodnieniu z Regionalnym DyreKorem Ochrony Srodowiska w Katowicach, na wniosek
Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

Rada Miejska w Czervionce-Leszczynach
uchwala, co nastQpuje:

s1.
1. Utzymuie sie stalus pomnika pzytcdy dla naslepujqcych obiekt6w pzyrody ozy,ionej:

1) dAb szypulkowy (Quercus robur) przy kosciele Sw. Marii Magdaleny w solect\ ie Belk,

2) alera kasztano co^, zwyczajnych (Aesculus hippocastanum) przy ul. Belko\ skiej w dzielnicy
DQbieisko,

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

4) lipa drobnolistna (Tilia cordata) ,\MKTORIA" pzy ul. Klimka w Solectwie Ksiqzenice.

5) lipa drobnolistna (Tilia cordata) przy ul. Gliwickiej w soleclwie Szczejkowice,

6) dqb szyputkowy (Ouercus robur) przy ul. Lesnej w solectwie Stano^/ice,

7) kasztanorviec zwycza,ny (Aesculus hippocastanum) pzy ul. Wiejskie, w sdectwie Palowice,

8) wiqz g6rski (Ulmus glabra) przy ul. 3 Maja w dzielnicy Czuch6w,

9) deb szypulkowy (Ouercus robur) pzy ul. Wolnosci w solectwie Belk (zadzewienie Sr6dpolne -
w.iaze),

1o)lipa drobnolistna (Tilia cordata) rosnie obok kapliczki w poblEu koSciola 5w. Jacka w solectwie
Stanowice,

11) dqb szypulkowy (Quercus robur) ,KONRAD'pzy ul. ks. Adotta Poidy w dzielnicy Leszczyny.

2. Szczeg6lowq lokalizaciQ oraz dane dendrometryczne obiekt6w wymienionych w ust. 1 okresla
zalqcznik do uchwaly.

s2.
Celem ochrony indywidualnei, jest zachowanie cennych twor6w pzyrody zywej ze wzglQdu na ich

wartosca przyrodnicze, kraiobrazowe, kutturowe i historycznof amiqtkowe.

s3.
W stosunku do pomnikow pzyrody ustanowionych w S 'l zabrania siq:

1) niszczenia, uszkadzania lub pzeksaabania obiektu,

2) wykonywania prac ziemnych tnoale znieksztalcajqcych rze2bq terenu, z wyiqtkiem prac zwiqzanych
z zabezpieczeniem pzeciwsaormoirym lub pzeciwpoflodziowym albo budowq, odbudowq,
utzymaniem, remontem lub naprawq urzqdzei wodnych,
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3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,

4) wylewania gnojowicy, z wyjqtkiem nawoZenia uzylkowych grunt6w rolnych,

5) zmiany sposobu uZytkowania ziemi,

6) umieszczania lablic reklamowych.

s5.
Nadz6r nad pomnikami przyrody powierza sig Burmistzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

s6.
V$konanie uchwaly powieza siQ Burmistzo,vi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

s7.
Niniejsza uchwata popzedzona byla:

1) Ozeczenie nr 00140 o uznaniu za pomnik pzyrody PIryRN w Katoiricach z dnia 23 pa2dziemika
1958 r.,

2) De'y4e nr 240 o trtr.naniu za pomnik pzyrody PWRN w Kato\dicach z dnia 7 sierpnia I963 r.,

3) Dercfzja N277 o uznani|J za pomnik pzyrody PWRN w Kato icach z dnia 10 gaadziemika 1963 r.

4) Uchwala nr lV/39/98 Rady Miejskiej w Czemionce-Leszczynach z dnia 28 maia 1998 r. w spran ie
wprofadzenia ochrony indywidualnej drzew w drodze uznania za pomniki payrody,

5) Uchwata N lxl81n002 Rdy Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 wzeSnia 2002 r.
zmieniajqca zalqcznik do uchwaly nr lv/39r'98 Rady Miejskbi w Czerwionce-Leszczynach z dnia
28 maia 1998 r. w sprawie wproryadzenia ochrony indywiduahej drzew w drodze uznania za pomniki
pzyrody - wykaz dzew uznanych za pomniki ptzy.ody. (Dz. lJz. Woj. Slqsk. Z2OO2 t. nr
75 poz. 2659),

s8.

. Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od iej ogloszenia n, Dzienniku Uzedou,ym Woiew6dztwa
Slaskieso.
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s4.
W stosunku do pomniko,v ptzytcdy, o kl6rych morva w $ 1, w ramach ochrony czynne, ustala si?

mozliwogc dokonywania zabieg6w pielqgnacyjno-zapobiegawczych zgodnych z og6lnie przy'jQtymi
zasadami pielegnacji dtzew w stosunku do twor6w ptzytdy Zywq.

I

Plo*ecti

ld: EE1 F8D7A-9BB7-4E5E-A3CA-0FF27069F5AA. Projekt



Lp

Obiekt
poddany
ochroni

e

Nazwa
gatunkowa

Obwo
d

lcml

Wsp6lrz?dne
geograficzne

1 dzewo dqb szyputkowy
(Ouercus robur)

493 N 50" 07' 55.8048"
E 18 42', 28.4616"

2 aleja
dzew

kasaanowiec
mrycz$ny
(Aesculus

hippocastanum)

N 500 09' 38.754"
E 180 42' 55.5732',
N 50" 09',48.8052"
E 180 43' 01.4736'
N 50. 09', 51.0336',
E t8" 43' 02.2908'
N s0" 09' 37.6776"
E 180 42' U.216"

3 dzewo platan
klonolistny
(Platanus x
hisoanica)

380 N 50" 08' 38.2092"
E 18. 38' 23.0004"

4 drzewo lipa drobnolistna
(Tilia cordata)

456 N 50.09' 26.4132"
E 18.35', 24.198'

dzewo lipa drobnolistna
(Talia cordata)

379 N 50" 05' 52.3248"
E 18 40', 52.4892',

Lipa drobnolistna o
koronie.

asymetrycznej

6 drzewo dqb szypulkowy
(Ouercus robur)

435 N 50" 07', 09.1344',
e 180 40', 47 .2332"

7 dzewo kasztanowiec
z],tyczainy
(Aesculus

hiDDocastanum)

N 50. 6', 27 .7272"
E 18" 44', 41.316"

I drzewo wiqz g6rski
(Ulmus glabra)

N 500 1o'. 08.4756',
E 180 39' 23.5296'

9 dzewo dqb szypulkowy
(Quercus robur)

504 N 50" 08', 09.0456'
E 18,42' 08.9388"

Dab szypulkowy rosnqcy w solectwie
Belk w zadzewieniu Sr6dpolnym w
otoczeniu u2ytk6w rolnych.

drzewo lipa drobnolistna
(Tilia cordata)

515 N 50" 07',49.7604"
E 18"40'31.8612'

11 dzewo dqb szypulkowy
(Quercus robur)

477 N 50" 08' 33.7164'
E 18" 38' 08.0268"

Zalecznik do uchwaty Nr.............. .....

Rady Mie,iskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia23 kvlielnia 2021 t.

Opis

Okazale dzewo ro6nie pzy ko6ciele Sw
Marii Magdaleny w solectwie Belk.

Aleia skladaiaca sie z 61 dzew z gatunku
kasztanowiec z yc,zqny malowniczo
wpisujQ sie w krajobraz dzielnicy
Debietlsko.

Platan klonolistny posaada asymetryczne
korong, rosnie obok przydro2nego
keyza.

Lipa drobnolistna o charakterystycanym
niskim pniu. Korona drzewa silnie
zredukowana. Ro6nie obok pzydroznego

Okazaty dqb szypdkort/y rosnqcy na
skarpie. Dzewo posiada zachowana
naturaln ko
Kasztanowiec zttyczainy o symetrycznej
koronie o niskim pniu posiadqajecym
kilka pzewodnik6w.

WiEz g6rski rosnqcy na terenie zalo2enia
parko\r,rego o wielopzewodnikowej

koronie

Lipa drobnolistna rosneca pzy kosciele
Sw. Jacl€ w soleclwie Stanowice w
otoczeniu kapliczki i drogi wojew&zkiej
nr 925.
Dqb szypulkowy rosnacy na skarpie obok
budynku ptzy ul. Ks. Adolfa pojdy 35
w dzielnicy Leszczyny, posiada
wielopzewodnikowa silnq symetrycznq
ko

I
z

MldSkr
Leszczyn)

zewskl
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