
Projekt

UCHWAŁA NR ....................

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia .................... .... r.

w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1515) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1651), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 
Środowiska w Katowicach,

RADA MIASTA KATOWICE
uchwala:

§ 1. 1. Pozbawić statusu pomnika przyrody następujące drzewa:

1) Buk pospolity (Fagus sylvatica) o obwodzie pnia 550 cm (nr rejestru RDOŚ – 1388),
2) Buk pospolity (Fagus sylvatica) o obwodzie pnia 430 cm (nr rejestru RDOŚ – 1395),
3) Buk pospolity (Fagus sylvatica) o obwodzie pnia 372 cm (nr rejestru RDOŚ – 1381),

usytuowane na działce nr 3541/55, k.m. 2, stanowiącej własność Miasta Katowice, w Katowicach-
    Giszowcu, na terenie zabytkowego Parku Giszowieckiego, które zostały objęte ochroną na podstawie 
    Rozporządzenia nr 63/95 Wojewody Katowickiego z dnia 25.04.1995r. w sprawie uznania za pomniki 
    przyrody.

2. Pozbawienie drzew statusu pomnika przyrody następuje w związku z utratą wartości przyrodniczych 
          oraz zamiarem zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
       Śląskiego.
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UZASADNIENIE

W myśl art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651), zniesienia formy ochrony przyrody w razie utraty przez nią wartości
przyrodniczych, konieczności realizacji inwestycji celu publicznego lub zapewnienia
bezpieczeństwa powszechnego dokonuje rada gminy w drodze uchwały. Projekt takiej uchwały
wymaga uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Przedmiotowe drzewa rosną na działce nr 3541/55, k.m. 2, stanowiącej własność Miasta
Katowice, w Katowicach-Giszowcu, na terenie zabytkowego Parku Giszowieckiego. Drzewa
te zostały objęte ochroną na podstawie Rozporządzenia nr 63/95 Wojewody Katowickiego z dnia
25.04.1995r. w sprawie uznania za pomniki przyrody.

Zgodnie z Opinią dendrologiczną dla 4 drzew objętych ochroną prawną w postaci pomnika
przyrody, która została opracowana na zlecenie Urzędu Miasta Katowice przez mgr Mariolę Piś
i mgr inż. Wojciecha Gieburowskiego w grudniu 2014r., dwa spośród ww. drzew kwalifikują się do
zniesienia statusu pomnika przyrody. Drzewa te to okazy należące do gatunku buk pospolity
(Fagus sylvatica) o aktualnych obwodach pni: 550 cm i 430 cm.

Drzewo o obwodzie pnia 550 cm (nr rejestru RDOŚ - 1388) usytuowane jest na skwerze
w południowo-wschodniej części Parku Giszowieckiego, od strony nieruchomości przy
ul. Działkowej 31, w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodzenia. Drzewo to obumarło, a jego martwe
konary zostały usunięte i obcięte razem z częścią pnia na wysokości 3,8 m. Pozostałości pnia nie
stwarzają zagrożenia, lecz drzewo utraciło swoje wartości przyrodnicze i w chwili obecnej nie
przedstawia żadnych wartości zarówno estetycznej, jak i edukacyjnej.

Drugie z drzew – buk o obwodzie pnia 430 cm (nr rejestru RDOŚ – 1395) rośnie
w południowo-zachodniej części Parku, nieopodal muszli koncertowej. Drzewo znajduje się
w bardzo złym stanie fitosanitarnym, jest pochylone w kierunku muszli koncertowej
i intensywnie uczęszczanych alejek, a podstawa jego pnia została wskazana w ekspertyzie jako
najsłabszy punkt – widoczna zgnilizna pnia w formie otwartego wypróchnienia. Ponadto
wytrzymałość na złamanie się pnia tego drzewa jest bardzo słaba z uwagi na uszkodzenie drewna
przez grzyby i wtórne szkodniki. Ryzyko wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia
z uwagi na bardzo złą kondycję zdrowotną drzewa oraz jego lokalizację w miejscu szczególnie
uczęszczanym przez ludzi jest wysokie. Wyeliminowanie lub ograniczenie zagrożenia
bezpieczeństwa nie może w tym przypadku nastąpić na drodze wykonania zabiegów
pielęgnacyjnych i pomimo wysokiej wartości przyrodniczej i historycznej, drzewo to powinno
zostać usunięte.

Trzecie z drzew o aktualnym obwodzie pnia 372 cm (nr rejestru RDOŚ – 1381), rosnące we
wschodniej części Parku, w pobliżu placu zabaw nie było poddane ww. ekspertyzie
dendrologicznej, natomiast w czasie przeprowadzonej wizji w terenie, w dniu 16.06.2015r.
stwierdzono, że drzewo to całkowicie obumarło i utraciło swoje wartości przyrodnicze, dlatego
zasadne jest zniesienie jego ochrony i podjęcie czynności mających na celu wyeliminowanie
stwarzanego zagrożenia.

Mając na uwadze powyższe oceniono, że zaistniały przesłanki do zniesienia statusu
pomnika przyrody dla powyższych drzew.

Projekt niniejszej uchwały został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska w Katowicach pismem z dnia 11.09.2015 r., znak: WPN.623.19.2015.MS.1, a także
stanowił przedmiot konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.). Konsultacje ogłoszono na podstawie
Uchwały nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego
sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w  Katowicach lub
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
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publicznego projektów aktów prawa miejscowego i wyznaczono 14-dniowy termin na zgłoszenie
uwag, od dnia 19.11.2015 r. do dnia 02.12.2015 r. Żadna z organizacji pozarządowych nie wzięła
udziału w konsultacjach. Dodatkowo projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany
przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach. Stwierdzono,
iż przeprowadzone konsultacje nie miały wpływu na merytoryczną treść projektu uchwały.
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