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Poz. 2699
UCHWAŁA NR VII/47/19
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1614, ze zm.)
Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego,
uchwala, co następuje:
§ 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych nw. pomników przyrody:
Lp.

Nazwa gatunkowa drzewa pomnikowego

1.
2.
3.
4.
5.
6.

dąb szypułkowy nr 1 o obw. pnia 398 cm
dąb szypułkowy nr 2 o obw. pnia 366 cm
dąb szypułkowy nr 3 o obw. pnia 381 cm
dąb szypułkowy nr 4 o obw. pnia 384 cm
dąb szypułkowy nr 5 o obw. pnia 502 cm
dąb szypułkowy o obw. pnia 514 cm

7.

dąb szypułkowy o obw. pnia 534 cm

Lokalizacja

Podstawa prawna uznania
drzew za pomniki
przyrody
na terenie lasu miejskiego,
Uchwała nr XII/146/99
wzdłuż ścieżki prowadzącej Rady Miejskiej
od ul. Łużyckiej do
Wodzisławia Śląskiego
kąpieliska „Balaton”,
z dnia 28.10.1999 r.
działka nr 95
na terenie zabytkowego
Uchwała nr IX/89/03
parku w Kokoszycach przy Rady Miejskiej
ul. Osadniczej, działka nr
Wodzisławia Śląskiego
533/59
z dnia 29.05.2003 r.
na terenie starego
Uchwała nr XLII/483/02
cmentarza parafialnego
Rady Miejskiej
przy ul. Ks. Roboty 6,
Wodzisławia Śląskiego
działka nr 1103/352
z dnia 30.08.2002 r.

§ 2. Zakres uzgodnień, o których mowa w § 1 obejmuje:
1) wykonanie w koronach drzew cięć pielęgnacyjnych, w szczególności sanitarnych i korekcyjnych;
2) zastosowanie wiązań elastycznych;
3) usunięcie drzew będących w kolizji z koroną drzewa pomnikowego.
§ 3. Zabiegi pielęgnacyjne na pomnikach przyrody powinny być przeprowadzone w terminie do 31 grudnia
2019 r., przy spełnieniu następujących warunków:
1) prace pielęgnacyjne powinny być wykonane przez firmę specjalistyczną posiadającą uprawnienia
i doświadczenie w pielęgnacji drzew pomnikowych;
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2) prace będą prowadzone w oparciu o ekspertyzę dendrologiczną wykonaną przez "Park Leśny" Zakład
Usługowy mgr inż. Witosław Grygierczyk;
3) wykonywane prace nie mogą spowodować zniszczenia gatunków chronionych oraz ich siedlisk;
4) wykonywane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika przyrody.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śl.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia
Śląskiego

Dezyderiusz Szwagrzak

