
ZARZĄDZENIE NR 686/22 

PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE 

z dnia 29 listopada 2022 r. 

 

w sprawie: zaleceń ochrony zieleni miejskiej dla Miasta Mysłowice  

 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1 i 12 oraz art. 31 i 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 poz. 916) zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Wprowadzam „Zalecenia Ochrony Zieleni Miejskiej dla Miasta Mysłowice” (dalej Zalecenia) stanowiące 

załącznik Nr 1 do zarządzenia, obejmujące zalecenia ochrony, projektowania, zakładania i utrzymania 

zieleni miejskiej na terenie Miasta Mysłowice. 

§ 2 

1. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Mysłowice i kierowników miejskich 

jednostek organizacyjnych do stosowana Zaleceń na wszystkich etapach przygotowania i realizacji 

inwestycji, a także w zakresie bieżącego utrzymania terenów zielonych i zadrzewień na terenie miasta. 

2. W uzasadnionych przypadkach Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska może wyrazić zgodę 

na częściowe lub całkowite odstąpienie od stosowania Zaleceń. 

§ 3 

1. Wykonanie powierzam naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska. 

2. Nadzór nad wykonaniem powierzam I Zastępcy Prezydenta Miasta. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

 

PREZYDENT MIASTA 

MYSŁOWICE 

(-) Dariusz WÓJTOWICZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. OS; 

2. OR a/a 

  



Uzasadnienie  

do Zarządzenia Nr 686/22 

Prezydenta Miasta Mysłowice 

z dnia 29 listopada 2022 r. 

 

w sprawie: zaleceń ochrony zieleni miejskiej dla Miasta Mysłowice  

 

Ważnym elementem ekosystemu miejskiego Mysłowic są tereny zielone o charakterze urządzonym. Tego 

typu przestrzeń jest istotna ze względu na jej korzystny wpływ na mikroklimat, znaczenie w pochłanianiu 

dwutlenku węgla oraz walory estetyczne. W związku z tym ich ochrona powinna być uwzględniana we 

wszystkich działaniach w przestrzeni miejskiej, zwłaszcza podczas prac budowlanych. Problemem w 

utrzymaniu tego typu terenów oraz planowania nowych może być również dobór odpowiednich 

gatunków, które będą w stanie poradzić sobie z warunkami panującymi w mieście przy jednoczesnym 

unikaniu gatunków o potencjale inwazyjnym. 

Wprowadzenie „Zaleceń Ochrony Zieleni Miejskiej dla Miasta Mysłowice” ma na celu wsparcie komórek 

organizacyjnych Urzędu Miasta Mysłowice i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych we 

wszystkich działaniach prowadzonych na terenach zielonych. Dokument ten stanowi zbiór zaleceń, które 

powinny być stosowane podczas prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych, pielęgnacją, 

odpowiednim doborem nasadzanych gatunków, a także ochroną ich w procesach inwestycyjnych. 

Stosowanie zaleceń w praktyce pozwoli na dbałość o estetykę, czystość i utrzymanie trwałości zieleni 

miejskiej przy jednoczesnym zachowaniu jej funkcji związanych z retencją wód opadowych, adaptacją 

miast do zmian klimatu oraz ochroną różnorodności biologicznej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PREZYDENT MIASTA 

MYSŁOWICE 

(-) Dariusz WÓJTOWICZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 686/22 

Prezydenta Miasta Mysłowice 

z dnia 29 listopada 2022 r. 

 

























































 


