
 

 

UCHWAŁA NR PR.0007.213.2012 

RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA 

z dnia 27 września 2012 r. 

w sprawie ustanowienia pomników przyrody  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 , art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 1 

pkt 6, art. 40 ust. 1 i 2, art. 44 ust. 1, 2 i 3a, art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst 

jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 ze zm.)  

na wniosek Prezydenta Miasta  

Rada Miasta Ruda Śląska  

uchwala:  

§ 1. 1. Dla zachowania szczególnych wartości przyrodniczych tworów przyrody żywej, wyróżniających się 

cechami osobniczymi, rozmiarami i wiekiem, ustanawia się pomnikami przyrody obiekty  będące drzewami, 

w tym:  

1) drzewo gatunku klon pospolity (Acer platanoides) o obw. pnia 315 cm, w wieku około 200 lat, rosnące 

w Rudzie Śląskiej przy ul. Edmunda Kokota 170, na działce o numerze geodezyjnym  4026/573;  

2) drzewo gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) o obw. pnia 297 cm, w wieku około 200 lat, rosnące 

w Rudzie Śląskiej przy ul. Licealnej, na terenie działki o numerze geodezyjnym 4309/195;  

3) drzewo gatunku grab pospolity (Carpinus betulus) o obw. pnia 275 cm, w wieku około 150 lat rosnące 

w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Kościelnej, na terenie działki o numerze geodezyjnym 1161/133;  

4) drzewo gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) o obw. pnia 302 cm, w wieku około 200 lat, rosnące 

w rejonie ulicy Wiktora Bujoczka, na terenie działki o numerze geodezyjnym  1161/133;  

5) drzewo gatunku miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba) o obw. pnia 155 cm, w wieku około 70  lat rosnące 

w Rudzie Śląskiej przy ul. Jana Matejki 1A, na działce o numerze geodezyjnym  1899/131.  

2. Drzewa opisane w § 1. 1. podlegają ochronie w celu zachowania szczególnej wartości przyrodniczej 

i krajobrazowej.  

§ 2. Nadzór nad pomnikami przyrody sprawuje Prezydent Miasta Ruda Śląska.  

§ 3. W stosunku do wymienionych powyżej pomników przyrody wprowadza się następujące zakazy:  

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;  

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;  

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;  

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody;  
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5) umieszczania tablic reklamowych.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Ruda Śląska  

 

 

Jarosław Wieszołek 
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