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UCHWAŁA NR …/…/2021 
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU 

z dnia … … 2021 r. 

w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „GÓRA CHEŁMECZKI” 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 1, 2 i 3a, art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) 
 

Rada Miejska w Bieruniu uchwala: 

§ 1.  
1. Zespół przyrodniczo – krajobrazowy o nazwie „Góra Chełmeczki”. 
2. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Góra Chełmeczki” znajduje się na terenie gminy Bieruń i obejmuje pow.  

120,2046 ha w tym: 
1) w granicach obrębu geodezyjnego Bieruń Stary nr 0002 pow. 105,9981 ha; 
2) w granicach obrębu geodezyjnego Bijasowice nr 0003 pow. 14,2065 ha. 

3. Granicę obszaru zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Góra Chełmeczki” określa: 
1) załącznik nr 1 – współrzędne granicy zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „GÓRA CHEŁMECZKI”  

w państwowym układzie współrzędnych geodezyjnych 2000 strefa 6 (PUWG 2177); 
2) załącznik nr 2 – zespół przyrodniczo – krajobrazowy „GÓRA CHEŁMECZKI”. 

§ 2.  
Celem ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Góra Chełmeczki" jest zachowanie walorów przyrodniczych, 
krajobrazowych i kulturowych, ze względu na bioróżnorodność, cechy estetyczne oparte na układzie licznie 
występujących polan wyodrębnionych kompleksami zieleni oraz kulturowe wartości związane z rozwojem miasta  
i zachowaniem jego tożsamości.  

§ 3.  
Nadzór nad zespołem przyrodniczo-krajobrazowym " Góra Chełmeczki " powierza się Burmistrzowi Miasta Bierunia. 

§ 4.  
1. W granicach zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Góra Chełmeczki” ustala się zakaz: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; 
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z 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; 
5) likwidowania, zasypywania i przekształcania obszarów wodno-błotnych; 
6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych; 
7) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 
8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin  

i zwierząt, a także minerałów; 
9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych, z wyjątkiem 

wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, i łowiecką; 
10) umieszczania tablic reklamowych. 

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą: 
1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony 

przyrody; 
2) realizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, po uzgodnieniu z organem 

ustanawiającym daną formę ochrony przyrody; 
3) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa; 
4) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych. 

§ 5.  
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Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 6.  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bierunia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


