
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/405/2017 

RADY MIASTA USTROŃ 

z dnia 21 grudnia 2017 r. 

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - drzewa z gatunku modrzew europejski (Larix decidua) 

rosnącego na terenie Miasta Ustroń 

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

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 1 pkt 6, 

art. 40 ust. 1, art. 44 ust. 1 i 2, art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 

z 2016 r., poz. 2134 z późniejszymi zmianami) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska w Katowicach 

Rada Miasta Ustroń uchwala: 

§ 1. Ustanowić następujące drzewo jako pomnik przyrody: 

-  Modrzew europejski (Larix decidua) o obwodzie pnia 316 cm mierzonym na wysokości 130 cm, rosnący 

w Ustroniu na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Gminy Ustroń pgr nr 142/1, 

obręb Hermanice. 

§ 2. Drzewo opisane w § 1 podlega ochronie w celu zachowania szczególnej wartości przyrodniczej 

i krajobrazowej. 

§ 3. W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w § 1, wprowadza się następujące zakazy: 

1. Niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu, 

2. Wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych 

z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, albo budową, odbudową utrzymywaniem, remontem lub naprawą 

urządzeń wodnych, 

3. Uszkadzania i zanieczyszczania gleby, 

4. Dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej 

gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej, 

5. Zmiany sposobu użytkowania ziemi, 

6. Umieszczania tablic reklamowych. 

§ 4. Poszczególne elementy drzewa należy poddać wymaganym zabiegom pielęgnacyjnym. 

§ 5. Wykonanie uchwały oraz sprawowanie nadzoru nad pomnikiem przyrody, o którym mowa  

w § 1 powierza się Burmistrzowi Miasta. 
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§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta 

 

 

Artur Kluz 
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