
UCHWAŁA NR LIII/499/22 
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH 

z dnia 29 czerwca 2022 r. 

w sprawie uzgodnienia lokalizacji trasy zadania budowy sieci gazowej ś/c wraz z przyłączami 
w Czerwionce-Leszczynach wzdłuż ul. Bełkowskiej w zakresie obejmującym aleję kasztanowców 

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 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. 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 2022 r., poz. 916), 

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach 

uchwala, co następuje:  

§ 1.  
Uzgadnia się realizację prac polegających na budowie sieci gazowej ś/c wraz z przyłączami                                 

w Czerwionce-Leszczynach w ul. Jesionka, Bełkowska i Borowa - nr UP/00405151 wzdłuż ul. Bełkowskiej 
w dzielnicy Dębieńsko w zakresie obejmującym aleję kasztanowców zwyczajnych uznanej za pomnik 
przyrody. 

§ 2.  
Roboty budowlane prowadzone w obrębie pomnika przyrody, o których mowa w §1 powinny być 

prowadzone metodą bezwykopową z punktowymi wykopami pod komory przewiertowe, na głębokości 
poniżej systemu korzeniowego z zachowaniem szczególnej staranności. Wykonywane roboty nie mogą 
spowodować naruszenia systemów korzeniowych pni oraz koron drzew objętych ochroną jako pomnik 
przyrody. Zakazuje się niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu oraz wykonywania prac 
ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu. 

§ 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 25 kwietnia 2022 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek firmy i-projekt sp. z o.o. działająca na 
zlecenie inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. - w sprawie opinii, uzgodnienia lokalizacji 
inwestycji pn."Budowa sieci gazowej ś/c wraz z przyłączami w Czerwionce-Leszczyny w ul. Jesionka, 
Bełkowska i Borowa - UP/00405151". Trasa projektowanego gazociągu PE Dz90, Dz63 przebiega 
wzdłuż ul. Bełkowskiej w zakresie obejmującym aleję kasztanowców zwyczajnych objętych ochroną 
w myśl Uchwały nr XXXII/359/21 z dnia 23 kwietnia 2021 r. Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach. 

Z przedłożonego wniosku wynika, że przedmiotowa inwestycja nie posiada alternatywnego 
rozwiązania, a  roboty budowlane prowadzone będą metodą bezwykopową z punktowymi wykopami 
pod komory przewiertowe, na głębokości poniżej systemu korzeniowego odpowiadającego za 
podstawowe procesy fizjologiczne z zachowaniem szczególnej staranności, co zapewni, że wartości 
przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe i historyczno-pamiątkowe w obrębie alei kasztanowców 
zwyczajnych zostaną zachowane. Nie dojdzie tym samym do zniszczenia, uszkodzenia lub 
przekształcenia chronionego obiektu. 
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