
UCHWAŁA NR XXXVI/393/21 
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH 

z dnia 28 lipca 2021 r. 

w sprawie przeprowadzenia zabiegów wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na lipie 
drobnolistnej rosnącej w Książenicach przy ulicy Klimka uznanej za pomnik przyrody 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U z 2020 r. poz 713 ze zm.) w związku z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy  z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098), 

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na lipie 
drobnolistnej rosnącej w Książenicach przy ulicy Klimka uznanej za pomnik przyrody. 

2. Zakres zabiegów, o których mowa w ust. 1 obejmuje: 

1) usunięcie szczytowej części korony uszkodzonej przez pożar, 

2) usunięcie wyłamanego przewodnika, 

3) wykonanie cięć wyrównujących obrywy (obszarpania) po wyłamaniu przewodnika w celu 
przyspieszenia procesów regeneracji, 

4) wykonanie cięć korekcyjno-formujących w celu uzyskania poziomej orientacji korony, 

5) założenie 4 tonowej opaski ściągającej szczytową część pnia, 

6) zamontowanie wiązania elastycznego typu Cobra Plus 4 tony spinającą dwa główne przewodniki. 

§ 2.  

Zabiegi, o których mowa powinny być przeprowadzone przy spełnieniu następujących warunków: 

1) zabiegi zrealizuje podmiot posiadający odpowiednie przygotowanie i kwalifikacje niezbędne do 
wykonania prac specjalistycznych na drzewach - pomnikach przyrody, 

2) przy wykonywaniu cięć należy dążyć do zachowania naturalnego pokroju drzewa, 

3) wykonane zabiegi nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika przyrody. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bernard Strzoda 
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UZASADNIENIE

W dniu 22 czerwca 2021 roku w wyniku podpalenia uszkodzeniu uległa pomnikowa lipa drobnolistna
rosnąca w Sołectwie Książenice przy ulicy Klimka. 23 czerwca 2021 roku przeprowadzono oględziny drzewa
w wyniku których ustalono, że drzewo uległo częściowemu spaleniu (wypróchnienie kominowe). Ponadto w
ocenie przeprowadzających oględziny wypalona górna część pnia składająca się z trzech konarów w
sposób znaczący mogła osłabić ich statykę. W dniu 26 czerwca 2021 roku odłamaniu uległ jeden z konarów
spalonej lip upadając na nawierzchnię jezdni przy ulicy Klimka. W związku z powyższym niezwłocznie
przeprowadzono ponowne oględziny z udziałem rzeczoznawcy, w celu dokonania prac mogących
ograniczyć zagrożenie dla ludzi i mienia oraz zabezpieczenia drzewa. Zlecone zostało również wykonanie
opinii dendrologicznej w związku z koniecznością ustalenia dalszego postępowania względem pomnikowego
drzewa. Opinia dendrologiczna wskazuje możliwe do wykonania zabiegi, które pozwolą na zachowanie
żywotności drzewa. Jednocześnie opinia wskazuje konieczność przeprowadzenia wiosną 2022 roku wizji
lokalnej w celu dokonania oceny żywotności pomnikowego drzewa i podjęcia decyzji co do utrzymania
statusu pomnika przyrody.
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