UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
z dnia .................... 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXV/316/96 z dnia 22 maja 1996 roku Rady Miejskiej w Dąbrowie
Górniczej dotyczącej wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze uznania za pomnik przyrody źródlisk
w Dąbrowie Górniczej, dzielnicy Strzemieszyce Wielkie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r, poz.
594 z późn. zm.) art. 44 ust. 2, art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j.
Dz. U. z 2013, poz. 627 ze zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta
Dąbrowy Górniczej, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach.
Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala:
§ 1. Zmienić treść uchwały nr XXV/316/96 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 maja 1996 roku
dotyczącej wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze uznania za pomnik przyrody źródlisk w Dąbrowie
Górniczej, dzielnicy Strzemieszyce Wielkie, w ten sposób, że:
1. w miejsce dotychczasowego tytułu: „wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze uznania za pomnik
przyrody źródlisk w Dąbrowie Górniczej, dzielnicy Strzemieszyce Wielkie” wprowadza się nowy zapis
w brzmieniu: „wprowadzenia ochrony, w drodze uznania za pomnik przyrody źródlisk w Dąbrowie Górniczej.”
2. § 1 otrzymuje brzmienie: „Uznaje się za pomnik przyrody pod nazwą „Wywierzyska w Strzemieszycach
Wielkich” obszar źródliskowy o powierzchni 1,1737ha, położony na terenie Dąbrowy Górniczej, dzielnicy
Strzemieszyce Wielkie."
3. dotychczasowy § 3 otrzymuje brzmienie: „Numery działek ewidencyjnych wchodzących w skład pomnika
przyrody oraz ich powierzchnię określa załącznik nr 1 do uchwały."
4. po § 3 dodaje się § 4 w brzmieniu: "Przebieg granicy pomnika przyrody określa mapa, stanowiąca załącznik
nr 2 do uchwały oraz tabela zawierająca współrzędne punktów załamania granic pomnika przyrody, stanowiąca
załącznik nr 3 do uchwały.”
5. dotychczasowy § 4 zastępuje się § 5, który otrzymuje brzmienie: "W stosunku do pomnika przyrody
wprowadza się następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru;
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych
z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą
urządzeń wodnych;
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej
gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
5) zmiany sposobu użytkowania ziemi;
6) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt oraz niszczenia tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem
amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną,
rybacką i łowiecką;
7) umieszczania tablic reklamowych.”
6. skreśla się dotychczasowy § 5
7. § 6 otrzymuje brzmienie: „Wymienione w § 5 zakazy nie ograniczają możliwości rekreacyjnego
wykorzystywania skweru zlokalizowanego w obrębie pomnika przyrody oraz utrzymywania istniejącej zieleni.”
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8. § 7 otrzymuje brzmienie: „Wykonanie uchwały oraz nadzór nad pomnikiem przyrody powierza się
Prezydentowi Miasta Dąbrowy Górniczej.”
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Dąbrowie
Górniczej

Agnieszka Pasternak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia....................2014 r.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia....................2014 r.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia....................2014 r.
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Uzasadnienie
w sprawie zmiany uchwały nr XXV/316/96 z dnia 22 maja 1996 roku Rady Miejskiej w Dąbrowie
Górniczej dotyczącej wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze uznania za pomnik przyrody
źródlisk w Dąbrowie Górniczej, dzielnicy Strzemieszyce Wielkie
Zgodnie z Art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r, poz.
627 ze zmianami): Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska
o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające
się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy
gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.
Uchwałą Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 maja 1996 roku nr XXV/316/96 w sprawie
„wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze uznania za pomnik przyrody źródlisk w Dąbrowie Górniczej
dzielnicy Strzemieszyce Wielkie, został uznany za pomnik przyrody pod nazwą „Wywierzyska
w Strzemieszycach Wielkich” obszar źródliskowy o powierzchni 1,3 ha, położony w Gminie Dąbrowa Górnicza
w województwie katowickim”. Uchwała ta podjęta została na podstawie obowiązujących na dzień 22 maja
1996 roku7 art. 28, 34, 37 ust. 1, art. 39 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 1991 roku, nr 114, poz. 492).
Według opinii prawnej pomnik przyrody ustanowiony uchwałą Rady Miejskiej z 1996 roku jest pomnikiem
przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku i pomimo zmiany przepisów nadal obowiązuje.
Ustawa z 2004 roku zmodyfikowała zapisy dotyczące katalogu zakazów jakie mogą być wprowadzone przy
poddawaniu obiektów pod ochronę prawną, jednakże nie wprowadziła przepisów przejściowych w zakresie
dostosowania wcześniej podjętych uchwał do nowych przepisów. Według w/w opinii prawnej w celu
uporządkowania stanu prawnego należy zmienić uchwałę z 1996 roku poprzez dostosowanie jej do obecnie
obowiązujących przepisów.
Aktualnie, zgodnie z art. 113 ust. 1a obowiązującej ustawy o ochronie przyrody koniecznym stało się
opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla obszaru pomnika przyrody, spełniającej wymogi określone
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 roku w sprawie centralnego rejestru form
ochrony przyrody (Dz.U. z 2012 r, poz. 1080). Pomiary dokonane na potrzeby w/w dokumentacji wykazały, iż
zmianie uległa powierzchnia pomnika przyrody. Koniecznym stała się także korekta granic pomnika przyrody,
polegająca na wyłączeniu powierzchni innych niż rekreacyjne takie jak teren, na którym zlokalizowana jest
stacja transformatorowa, istniejąca przed wprowadzeniem ochrony.
Zakazy wymienione w § 5 uchwały dostosowane zostały do obecnie obowiązujących przepisów i przyczynią
się do prawidłowego i skutecznego wykonywania ochrony.
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