
 

 

UCHWAŁA NR XLVI/480/2017 

RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH 

z dnia 29 listopada 2017 r. 

w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzew uznanych za pomnik przyrody 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875), w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 

z 2016, poz. 2134 z późn. zm.), w oparciu o uzgodnienie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 

w Katowicach, na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry 

Rada Miejska w Tarnowskich Górach 

uchwala 

§ 1. Znieść ochronę prawną drzewa ustanowioną Uchwałą Nr XXXVII/339/97 Rady Miejskiej 

w Tarnowskich Górach z dnia 19 listopada 1997 r.  w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze 

uznania za pomniki przyrody pojedynczych tworów przyrody ożywionej na terenie miasta Tarnowskie Góry  

– drzewa wyszczególnionego w „Wykazie pomników przyrody na terenie miasta Tarnowskie Góry” 

stanowiącym załącznik do w/w uchwały, określonego zgodnie z poniższym opisem: 

- Dzielnica                           Pniowiec 

- Gatunek                             wierzba krucha 

- Obwód pierśnicowy           325 cm 

- Położenie                           ul. Jagodowa na wysokości nr 21 

- Nr diagnozy                       001236/1 

§ 2. Znieść ochronę prawną 2 szt. drzew ustanowioną Uchwałą Nr XXXIV/302/2004 Rady Miejskiej 

w Tarnowskich Górach z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie uznani za pomniki przyrody skupiska tworów 

przyrody żywej na terenie miasta Tarnowskie Góry - drzew wyszczególnionych w Załączniku do Uchwały  

Nr XXXIV/302/2004, pod nr 2 i 8, określonych zgodnie z poniższym opisem: 

- Dzielnica                           Bobrowniki Śląskie 

- Gatunek                            lipa drobnolistna 

- Obwód pierśnicowy           347 cm 

- Położenie                           rośnie na terenie skupiska przyrody żywej pod nazwą ”Park Kunszt” 

- L.p.                                    2 

-  

- Dzielnica                           Bobrowniki Śląskie 
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- Gatunek                             lipa drobnolistna 

- Obwód pierśnicowy            305 cm 

- Położenie                           rośnie na terenie skupiska przyrody żywej pod nazwą „Park Kunszt” 

- L.p.                                    8 

§ 3. Zniesienie ochrony prawnej następuje z powodu utraty wartości przyrodniczych oraz w celu   

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

§ 4. Niniejsza uchwała stanowi podstawę do wykreślenia obiektu z rejestru pomników przyrody. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Tomasz Olszewski 
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