
S T A N O W I S K O Nr   /           /21  

Rady Miasta Milanówka z dnia 29 marca 2021 r.  

 

Na podstawie § 2 ust.1 Regulaminu Rady Miasta Milanówka stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu 

Miasta Milanówka, przyjętego uchwałą Nr 476/XLVIII/18 z dnia 11 października 2018 r. ze zm. w 

sprawie Statutu Miasta Milanówka, Rada Miasta Milanówka wyraża stanowisko: 

Sprzeciw dotyczący planowanej wycinki drzew pod budowę parkingu P&R przy ul. Warszawskiej oraz 

panowania prac mogących naruszyć systemy korzeniowe drzew podczas przebudowy ul. Krakowskiej. 

 

Uzasadnienie 

Uchwałą Nr 223/XXVI/20 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla miasta Milanówka na lata 2020-2023 z perspektywą do 

2027 roku przyjęto zasady i kierunki ochrony środowiska na terenie gminy. Program ten zakłada 

ochronę istniejącego drzewostanu, zieleni ogrodowej, osiedlowej i parkowej (ochrona bierna jak i 

czynna). Zakłada również , uzupełniania zadrzewień przyulicznych i przez to tworzenia naturalnych 

barier akustycznych. Wskazuje również na zagrożenia płynące z prowadzonych inwestycji  – 

„Potencjalnie negatywnie na roślinność mogą oddziaływać prace polegające na utwardzaniu 

gruntowych dróg gminnych. Działania takie nie tylko lokalnie zmieniają warunki gruntowo-wodne – 

ale w zależności od przyjętej technologii mogą uszkadzać strefę korzeniową występującej przy 

modernizowanej drodze roślinności. Dlatego też prace w tym zakresie powinny być zawsze 

poprzedzone analizą możliwych negatywnych oddziaływań”.  

Niestety zaplanowane inwestycje, budowa parkingu P&R przy ul. Warszawskiej oraz panowania prac 

mogących naruszyć systemy korzeniowe drzew podczas przebudowy ul. Krakowskiej, w kształcie 

zaproponowanym przez Burmistrza Miasta Milanówka, w szczególności zaplanowanie wycinki drzew 

wbrew wcześniejszym zapowiedziom, że żadne drzewo nie ucierpi, jest niezgodne ze składanymi 

zapewnieniami oraz z ww. programem Ochrony Środowiska dla miasta Milanówka.  

Rozmiar możliwych szkód w środowisku do jakich może doprowadzić przeprowadzenie ww. 

inwestycji w zaproponowanym kształcie, w szczególności biorąc pod uwagę ostatnie zdarzenia 

zubożające Milanówek o wiele cennych drzew w centrum miasta, obliguje nas do wyrażenia 

sprzeciwu. 

Pomni zniszczeń dokonanych w drzewostanie ul. Lipowej,  domagamy się ograniczenia strat 

przyrodniczych przy prowadzonych inwestycjach i ich planowania  w takim kształcie, który nie 

narusza równowagi ekologicznej oraz nie zmienia przestrzeni publicznej z miasta ogrodu w miasto 

betonu i kamienia.  

 

 

 

 

 


