
 Projekt  

 
UCHWAŁA NR …………/2022 

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ  
 

z dnia ………… 2022 r. 

 

w sprawie: zniesienia form ochrony przyrody -  2 szt. drzew gatunek buk pospolity, 2 szt. drzew 
dąb szypułkowy, 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna    

na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.  
 
 

Na podstawie art. 7 pkt 12, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późniejszymi zmianami) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 916), po uzgodnieniu                              
z  Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach 

 
 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój 
uchwala 

 
 

§1 
 

1. Znosi się formę ochrony przyrody tj.: drzewo gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata) o obw. 
345 cm, ustanowiona pomnikiem przyrody Uchwałą Nr X/230/99 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 
z dnia 29.06.1999 r. na działce ewidencyjnej nr 487/1 (13) własność Gmina Jastrzębie-Zdrój, 
obręb Bzie Zameckie w Jastrzębiu-Zdroju. Zniesienie formy ochrony następuje z uwagi na 
utratę wartości przyrodniczych i krajobrazowych, ze względu na które ustanowiono formę 
ochrony przyrody. Drzewo jest martwe. 

2. Znosi się formę ochrony przyrody tj.: drzewo gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) o obw. 
530 cm, ustanowione pomnikiem przyrody Uchwałą Nr X/230/99 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 
z dnia 29.06.1999 r. na działce ewidencyjnej nr 356/43, własność Skarb Państwa w zarządzie 
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Rybnik, obręb Jastrzębie 
Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju. Zniesienie formy ochrony następuje z uwagi na utratę wartości 
przyrodniczych i krajobrazowych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody. 
Drzewo jest wywrotem. 

3. Znosi się formę ochrony przyrody tj.: drzewo gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) o obw. 
435 cm, ustanowione pomnikiem przyrody Uchwałą Nr X/230/99 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 
z dnia 29.06.1999 r. na działce ewidencyjnej nr 1662/13 (799/13), własność Skarb Państwa w 
zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Rybnik, obręb 
Jastrzębie Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju. Zniesienie formy ochrony następuje z uwagi na fakt, że 
drzewo zagraża bezpieczeństwu powszechnemu. 

4. Znosi się formę ochrony przyrody tj.: drzewo gatunku buk pospolity (Fagus sylvatica) o obw. 380 
cm (X: 5534086,00 Y: 6542130,18), ustanowione pomnikiem przyrody Uchwałą Nr VII.79.2014 
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26.06.2014 r. na działce ewidencyjnej nr 1792/13 
(1695/13) własność Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe – Nadleśnictwo Rybnik, obręb Jastrzębie Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju. Zniesienie 
formy ochrony następuje z uwagi na utratę wartości przyrodniczych i krajobrazowych, ze 
względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody oraz z uwagi na zagrożenie 
bezpieczeństwa powszechnego.  

5. Znosi się formę ochrony przyrody tj.: drzewo gatunku buk pospolity (Fagus sylvatica) obw. 389 
cm (X: 5534036,00 Y: 6543812,39), ustanowiony pomnikiem przyrody Uchwałą Nr VII.79.2014 
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26.06.2014 r. na działce ewidencyjnej nr 203 własność 
Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo 
Rybnik, obręb Jastrzębie Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju. Zniesienie formy ochrony następuje z 



uwagi na utratę wartości przyrodniczych i krajobrazowych, ze względu na które ustanowiono 
formę ochrony przyrody. Drzewo jest wywrotem. 
 

§2 
 

 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój . 
 

§3 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.  

 
 
 

PREZYDENT MIASTA 
/-/ Anna Hetman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Projekt 
 
 

UZASADNIENIE 
 

do Uchwały Nr …………. Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 
 

z dnia ………… 2022 
 

w sprawie: zniesienia form ochrony przyrody -  2 szt. drzew gatunek buk pospolity, 2 szt. drzew 
dąb szypułkowy, 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna    

na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.  
 
 

 
 
Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 7 pkt 12, art. 18 ust. 2 pkt 15 

ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późniejszymi 
zmianami ) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 
2022 r., poz. 916). 
 
 
Zgodnie z art.44 ust.3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 
r., poz. 916 z późniejszymi zmianami) - zniesienia formy ochrony przyrody, dokonuje rada gminy w 
drodze uchwały. Zniesienie formy ochrony przyrody następuje w razie utraty wartości przyrodniczych i 
krajobrazowych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w razie konieczności 
realizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku rozwiązań alternatywnych lub zapewnienie 
bezpieczeństwa powszechnego. Projekty uchwał, wymagają uzgodnienia z właściwym regionalnym 
dyrektorem ochrony środowiska. Projekt uchwały został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem 
Ochrony Środowiska w Katowicach.  
 
Zniesienie form ochrony przyrody jest niezbędne i uzasadnione z następujących powodów: 
 
Ad1. Pomnik przyrody: drzewo gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata) o obw. 345 cm, ustanowione 
pomnikiem przyrody Uchwałą Nr X/230/99 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29.06.1999 r. na działce 
ewidencyjnej nr 487/1 (13) własność Gmina Jastrzębie-Zdrój, obręb Bzie Zameckie w Jastrzębiu-Zdroju. 
Przeprowadzone oględziny drzewa wykazały, że drzewo jest obumarłe, a ze względu na jego położenie, 
tj. przy wejściu na cmentarz uczęszczanym przez ludzi, stanowi zagrożenie bezpieczeństwa 
powszechnego. Dołączono zdjęcie do uzasadnienia jako załącznik. 
 
Ad.2 Pomnik przyrody: drzewo gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) o obw. 530 cm, ustanowione 
pomnikiem przyrody Uchwałą Nr X/230/99 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29.06.1999 r. na działce 
ewidencyjnej nr 356/43, własność Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe – Nadleśnictwo Rybnik, obręb Jastrzębie Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju. Przeprowadzone 
oględziny drzewa wykazały, że drzewo jest wywrotem zniszczonym. Dołączono zdjęcie do uzasadnienia 
jako załącznik. 
 
Ad.3 Pomnik przyrody: drzewo gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) o obw. 435 cm, ustanowione 
pomnikiem przyrody Uchwałą Nr X/230/99 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29.06.1999 r. na działce 
ewidencyjnej nr 1662/13 (799/13), własność Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo 
Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Rybnik, obręb Jastrzębie Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju. Wykonano 
badanie drzewa tomografem sonicznym, z którego wynika że drzewo jest skrajnie niebezpieczne. 
Występuje duże ryzyko złamania na wysokości odziomka, zalecane jest jego usunięcie. Drzewo rośnie 
blisko garaży zagraża bezpieczeństwu mienia i ludzi. Stan sanitarny zły, nabiegi korzeniowe nadsypane, 
odziomek i pień z wypróchnieniem wewnętrznym ponad 80%. Dołączono ekspertyzę z badania 
tomografem jako załącznik. Drzewo stanowi zagrożenie bezpieczeństwa powszechnego. 
  
Ad.4 Pomnik przyrody: drzewo gatunku buk pospolity (Fagus sylvatica) o obw. 380 cm (X: 5534086,00 
Y: 6542130,18), ustanowione pomnikiem przyrody Uchwałą Nr VII.79.2014 Rady Miasta Jastrzębie-
Zdrój z dnia 26.06.2014 r. na działce ewidencyjnej nr 1792/13 (1695/13) własność Skarb Państwa w 
zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Rybnik, obręb Jastrzębie 



Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju. W czasie oględzin w dniu 21.02.2022 r. wykonanych przez pracowników tut. 
organu wraz z pracownikami Nadleśnictwa Rybnik stwierdzono, że drzewo rosło przy ścieżce 
spacerowej, uległo zniszczeniu i złamaniu. Złamane drzewo upadając zniszczyło poręcze ochronne przy 
ścieżce spacerowej i uniemożliwiało przejście a tym samym korzystanie ze ścieżki. Ze względu na 
zaistniałe bezpośrednie zagrożenie dla uczestników, rozszczepione i złamane drzewo zostało 
niezwłocznie uprzątnięte a teren uporządkowany.   Dołączono kopię protokołu z oględzin jako załącznik. 
Wystąpiła przesłanka dla zniesienia formy ochrony przyrody, wynikająca z art.44 ust. 4 ustawy o 
ochronie przyrody, tj. zagrożenie bezpieczeństwa powszechnego. 
 
Ad.5 Pomnik przyrody: drzewo gatunku buk pospolity (Fagus sylvatica) obw. 389 cm (X: 5534036,00 Y: 
6543812,39), ustanowione pomnikiem przyrody Uchwałą Nr VII.79.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 
z dnia 26.06.2014 r. na działce ewidencyjnej nr 203 własność Skarb Państwa w zarządzie Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Rybnik, obręb Jastrzębie Zdrój w Jastrzębiu-
Zdroju. Przeprowadzone oględziny drzewa wykazały, że drzewo jest wywrotem z rozległą zgnilizną 
korzeni. Zniesienie formy ochrony następuje z uwagi na utratę wartości przyrodniczych i 
krajobrazowych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody. Dołączono zdjęcie do 
uzasadnienia jako załącznik. 
 
 
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione. 
 


