
 

 

UCHWAŁA NR XIX/435/2020 

RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ 

z dnia 26 maja 2020 r. 

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody w Bielsku-Białej 

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 2020 r., poz. 713) oraz art. 44 ust. 1, 2 oraz art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 

2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 2300). 

Rada Miejska 

uchwala 

§ 1. 1. Uznaje się za pomnik przyrody klon polny /Acer campestre L./ dwupienny, o obwodach pni 185 cm 

i 211 cm. 

2. Drzewo wskazane w § 1 ust. 1. rośnie na działce nr 275 obręb Biała Miasto w Bielsku-Białej, 

współrzędne geograficzne N:  49° 49’ 18,7”  E: 19° 03’ 00,3”. 

§ 2. Szczególnym celem ochrony drzewa, o którym mowa w § 1 ust. 1. jest zachowanie wartości 

przyrodniczych, krajobrazowych, naukowych i kulturowych. 

§ 3. W celu zapewnienia ochrony przedmiotowego pomnika przyrody zabrania się: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu, 

2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby, 

3) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych 

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

naprawą urządzeń wodnych, 

4) zmiany sposobu użytkowania ziemi. 

§ 4. 1. W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w  § 1 ust. 1, w ramach ochrony czynnej ustala 

się możliwość dokonywania zabiegów pielęgnacyjno-zabezpieczających zgodnych z ogólnie przyjętymi 

zasadami pielęgnacji drzew w stosunku do tworów przyrody żywej. 

2. Do zadań, o których mowa w ust. 1 zalicza się: 

1) usuwanie suchych gałęzi i konarów, 

2) usuwanie żywych gałęzi i konarów w celu poprawy statyki drzewa, 

3) zakładanie wiązań, mających na celu wzmocnienie korony drzewa, 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 czerwca 2020 r.

Poz. 4493



4) zabiegi zabezpieczające bryłę korzeniową. 

§ 5. Nadzór nad pomnikiem przyrody, o którym mowa w § 1 ust. 1. sprawuje Prezydent Miasta Bielska-

Białej. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego.  

  

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Janusz Okrzesik 
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