
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/346/2017 

RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – 4 drzew uznanych za pomniki przyrody 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 

w Katowicach, Rada Miejska w Żywcu  uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Znosi się formę ochrony przyrody 4 drzew uznanych za pomniki przyrody: 

1) dębu szypułkowego (Quercus robur) rosnącego na terenie Zabytkowego Parku Habsburgów w Żywcu, na 

działce o nr ewid. 1502/3 – stanowiącej własność Gminy Żywiec, w kwaterze 36 (poz. 30 – 

inwentaryzacji), ustanowionego pomnikiem przyrody nr 429 Rozporządzeniem nr 5/94 Wojewody 

Bielskiego z dnia 04.03.1994 r. pkt 5 (Dz. Urz. Woj. Bielskiego z 1994 r. Nr 8/94, poz. 45). Zniesienie 

statusu pomnika przyrody  dębu szypułkowego, następuje z uwagi na wywrócenie się drzewa z przyczyn 

naturalnych. 

2) klonu zwyczajnego (Acer platanoides) rosnącego na terenie Zabytkowego Parku Habsburgów w Żywcu, na 

działce o nr ewid. 1502/3 – stanowiącej własność Gminy Żywiec, w kwaterze 34 (poz. 1 – inwentaryzacji), 

ustanowionego pomnikiem przyrody nr 461 Rozporządzeniem nr 5/94 Wojewody Bielskiego z dnia 

04.03.1994 r. pkt 30 (Dz. Urz. Woj. Bielskiego z 1994 r. Nr 8/94, poz. 45)Zniesienie statusu pomnika 

przyrody,  klonu zwyczajnego, następuje z uwagi na  jego złamanie się, utratę wartości przyrodniczych oraz 

konieczność zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. 

3) klonu zwyczajnego (Acer platanoides) rosnącego na terenie Zabytkowego Parku Habsburgów w Żywcu, na 

działce o nr ewid. 2850 – stanowiącej własność Gminy Żywiec, w kwaterze 51 (poz. 337 – inwentaryzacji), 

ustanowionego pomnikiem przyrody nr 462  Rozporządzeniem nr 5/94 Wojewody Bielskiego z dnia 

04.03.1994 r. pkt 38 (Dz. Urz. Woj. Bielskiego z 1994 r. Nr 8/94, poz. 45) Zniesienie statusu pomnika 

przyrody, klonu zwyczajnego, następuje z uwagi na zły stan zdrowotny i sanitarny drzewa, utratę wartości 

przyrodniczych oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. 

4) czeremchy amerykańskiej (Prunus serotina) rosnącej na terenie Zabytkowego Parku Habsburgów  

w Żywcu, na działce o nr ewid. 2849/1 – stanowiącej własność Gminy Żywiec, w kwaterze 7 (poz. 41 – 

inwentaryzacji), ustanowionej pomnikiem przyrody nr 454 Rozporządzeniem nr 5/94 Wojewody Bielskiego 

z dnia 04.03.1994 r. pkt 31 (Dz. Urz. Woj. Bielskiego z 1994 r. Nr 8/94, poz. 45). Zniesienie statusu 

pomnika przyrody, czeremchy amerykańskiej, następuje z uwagi na obumarcie drzewa (posusz w koronie 

100%), utratę wartości przyrodniczych oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żywca. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego.   

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu 

 

 

Krzysztof Greń 
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