
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/416/17 

RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE 

z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie rozszerzenia katalogu wyłączeń od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub 

krzewów rosnących na terenie miasta Piekary Śląskie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity 

Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm./ i art. 83f ust. 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

/tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm./ 

Rada Miasta Piekary Śląskie 

uchwala: 

§ 1. Przepisów art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody nie stosuje się do: 

1) drzew lub krzewów usuwanych w celu związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej - jeżeli 

inwestor uzyskał ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub dokonał zgłoszenia o zamiarze 

wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, a właściwy organ 

nie wniósł sprzeciwu, w zakresie terenu inwestycji zgodnym z projektem zagospodarowania działki lub 

terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, 

lub szkicem sytuacyjnym dla pozostałych inwestycji. 

2) drzew lub krzewów usuwanych w celu niezwiązanym z prowadzeniem działalności gospodarczej - jeżeli 

inwestor uzyskał ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub dokonał zgłoszenia o zamiarze 

wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, a właściwy organ 

nie wniósł sprzeciwu, w zakresie terenu inwestycji zgodnym z projektem zagospodarowania działki lub 

terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, 

lub szkicem sytuacyjnym dla pozostałych inwestycji. 

3) drzew lub krzewów rosnących w pasie drogowym drogi publicznej, gdy zachodzi co najmniej jedna 

z następujących okoliczności: 

a) drzewa lub krzewy zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego, 

b) drzewa lub krzewy stwarzają zagrożenie prawidłowego utrzymania urządzeń infrastruktury drogowej 

związanej z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami 

zarządzania drogą, 

c) drzewa lub krzewy stwarzają zagrożenie prawidłowego utrzymania infrastruktury niezwiązanej z drogą, 

a mieszczącej się w pasie drogowym, 

d) drzewa lub krzewy są obumarłe lub obumierające, co stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu 

pojazdów lub pieszych. 
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§ 2. Jeżeli inwestor, o którym mowa w § 1 pkt 1 i pkt 2, przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały 

uzyskał ostateczną decyzję pozwolenia na budowę lub dokonał zgłoszenia, a właściwy organ nie wniósł 

sprzeciwu, stosuje się postanowienia niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie 

 

 

dr inż. Piotr Buchwald 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 2467


		2017-04-10T10:39:21+0000
	Polska
	IWONA ANDRUSZKIEWICZ; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




