
Projekt 

UCHWAŁA Nr …………. 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia ……..…………. r. 

w sprawie uzgodnienia realizacji celu publicznego w obrębie strefy ochrony pomnika 
przyrody. 

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990  
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz na podstawie art. 45 ust. 2 
pkt 2 w związku z art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. 
U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1. Uzgadnia się odstępstwo od zakazu ustanowionego uchwałą Rady Miasta Milanówka Nr 

221/XX/04 z dnia 23 listopada 2004r. na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 oraz art. 45 ust. 1 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody w zakresie wykonywania prac ziemnych w 

promieniu 15 metrów od pni drzew pomnika przyrody –  Alei Kasztanowców białych  

oznaczonych lp. 25 rosnących przy ul. Rososzańskiej na terenie działki nr ew. 3/2 obr. 06-10, 

w okresie niezbędnym do realizacji projektowanej sieci gazowej przy ulicy Rososzańskiej w 

Milanówku”. 

 
 § 2.Wyraża się zgodę na wykonywanie prac ziemnych zawartych w § 1 w następujący sposób:  
 

1) zgodnie z Uzgodnieniem Nr 64/2021 lokalizacji projektowanej sieci gazowej w pasie 
drogowym z dnia 30.września 2021 roku, nr. sprawy OŚZ.610.80.2021.AT, 

2) wymagana jest obecność nadzoru dendrologicznego w trakcie budowy sieci, oraz 
sporządzenie  protokołu wraz z dokumentacją fotograficzną. Zorganizowanie nadzoru 
dendrologicznego oraz poniesione koszty leżą po stronie inwestora. Inwestor 
zobowiązany jest powiadomić Referat Ochrony Środowiska w Milanówku  o rozpoczęciu 
prac, na dwa  tygodnie przed datą rozpoczęcia prac w terenie, 

3) prac nie należy wykonywać podczas upalnych dni, 

4) podczas prac w zasięgu oddziaływania na drzewa, nie należy składować materiałów 

budowlanych, ziemi oraz nie przetrzymywać sprzętu budowlanego, 

5) podczas budowy sieci gazowej na działce o nr. ew. 3/2 obr 06-10.  Wymagane jest 

zastosowanie metody przecisku, oraz zastosowanie jak najmniejszej ilości komór 

startowych, które zostaną umieszczone możliwie  jak najdalej od drzew,  

 
 
  § 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

    

 § 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                               Przewodniczący Rady Miasta  

         Piotr Napłoszek  



Projekt 

Uzasadnienie 

 
 

W związku z realizacją projektowanej sieci gazowej  istnieje konieczność podjęcia uchwały 

dotyczącej odstępstwa od zapisów uchwały Rady miasta Milanówka Nr 221/XX/04 z dnia 23 

listopada 2004r. na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 oraz art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004r. o ochronie przyrody w zakresie wykonywania prac ziemnych w promieniu 15 metrów 

od pnia drzewa od  pomnika przyrody – Alei Kasztanowców  białych  oznaczonych lp. 25 

rosnącego przy ul. Rososzańskiej na terenie działki nr ew. 3/2 obr. 06-10, w okresie 

niezbędnym do realizacji projektowanej sieci gazowej przy ulicy Rososzańskiej w Milanówku’’. 

 

Dokumentacja   została opracowana zgodnie z zaleceniami  przedstawicieli Rady 

Miasta Milanówka, oraz uwagami zgłoszonymi przez Stowarzyszenie Na Rzecz Miast - 

Ogrodów. Zawiera rozwiązania budowlane oraz dobór materiałów, które nie będą stanowiły 

zagrożenia dla istniejącego drzewostanu i nie wpłyną negatywnie na zachowanie 

chronionego układu urbanistycznego Milanówka. Podczas realizacji inwestycji zostaną 

uwzględnione warunki przedstawicieli Rady Miasta Milanówka, w tym ustanowiony zostanie 

nadzór dendrologiczny. 

Uchwała Rady Miasta Milanówka jest niezbędnym załącznikiem do złożenia wniosku  

o pozwolenie na realizację projektowanej sieci gazowej. Bez uzyskania decyzji niemożliwe 

jest wykonanie inwestycji.  

Mając na uwadze powyższe uzasadnienie oraz załączoną dokumentację wnioskuję do 

Rady Miasta Milanówka o pozytywne zaopiniowanie uchwały. 

 

 

 

 

 

         


