
                            Projekt  
 

UCHWAŁA NR …………….. 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia …………..2018 r. 

          

w sprawie uznania za pomnik przyrody 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 

Dz. U. z 2018 r, poz. 994 z późn. zm.), art. 44 ust. 1 i 2 oraz art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm) w uzgodnieniu z Regionalnym 

Dyrektorem Ochrony Środowiska, Rada Miasta Milanówka u c h w a l a , co następuje:   

§ 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo dąb szypułkowy (Quercus robur) rosnące  

w Milanówku  przy ul. Graniczna 11B.  

2. Nazwę, wymiary i położenie pomnika przyrody, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do 

uchwały. 

3. Mapa przedstawiająca położenie pomnika przyrody, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 

2 do uchwały. 

§ 3. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje Burmistrz Miasta Milanówka.  

§ 4. Szczególnym celem ochrony pomnika przyrody, o którym mowa w § 1, jest zachowanie wartości 

przyrodniczych, naukowych, kulturowych, historycznych lub krajobrazowych. 

§ 5. W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w § 1, w ramach czynnej ochrony, ustala się:  

1) ochronę drzew w obszarze obejmującym zasięg koron i systemów korzeniowych nie 

mniejszym niż w promieniu 15 m od zewnętrznej krawędzi pni drzew; 

2) obowiązek stałego monitoringu stanu zdrowotnego pomnika przyrody;  

oraz wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających; 

3) wykonywanie działań w celu utrzymania stanu właściwego pomnika przyrody  

i realizacji celów ochrony; 

4) obowiązek stałego monitoringu oznakowania pomnika przyrody i uzupełniania jego braków.  

§ 6. W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w § 1, wprowadza się następujące zakazy:  

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;  

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub 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) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych; 

6) zmiany sposobu użytkowania ziemi;  

7) umieszczania tablic reklamowych.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

§ 8. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

                                   Przewodnicząca  

               Rady Miasta Milanówka  
 

  mgr Małgorzata Trębińska 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Właściciele nieruchomości  przy ul. Granicznej 11B wnieśli o objęcie ochroną w formie 

pomnika przyrody drzewa z gatunku dąb szypułkowy, rosnący przy budynku mieszkalnym (działka 

ew. nr 33/3, obręb 06-06) – przy ul. Granicznej11B,w Milanówku. Komisja stwierdziła, że 

przedmiotowe drzewo odznacza się dobrym stanem zdrowotnym, wysoką wartością przyrodniczą  

i krajobrazową oraz indywidualnymi cechami wyróżniającymi je wśród innych tworów przyrody 

żywej. W związku z powyższym, zgodnie z art. 40 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

 o ochronie przyrody, kwalifikuje się do objęcia ochroną i nadania mu statusu pomnika przyrody. 

Uchwała określa zakazy dla pomnika przyrody wybrane spośród zakazów wymienionych 

w art. 45 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Zrezygnowano z zakazów 

zawartych w art. 45 ust. 1 ww. ustawy tj. z pkt. 5 „likwidowania, zasypywania i przekształcania 

naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych, pkt 8  wydobywania 

do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin 

i zwierząt, a także minerałów i bursztynu”, pkt 9 „umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, 

niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu 

ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką  

i łowiecką”, pkt 10 „zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków 

ekologicznych, utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów 

chronionych”, gdyż nie mają one zastosowania w przypadku obiektów objętych niniejszą uchwałą. 

Uchwała określa, również zasady wykonywania działań w ramach czynnej ochrony, 

poprzez:  

- ochronę drzew w obszarze obejmującym zasięg koron i systemów korzeniowych nie 

mniejszym niż w promieniu 15 m od zewnętrznej krawędzi pni drzew; 

- zobowiązanie nadzorującego do stałego monitorowania pomnika przyrody, wykonywania 

zgodnie ze sztuką ogrodniczą prac mających na celu dobrostan cennych przyrodniczo i kulturowo 

obiektów oraz eliminowanie zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia; 

- wykonywanie działań dążących do zachowania stanu właściwego pomnika przyrody i ich 

wartości kulturowych i przyrodniczych; 

- zobowiązanie nadzorującego do stałej dbałości o czytelne oznakowanie pomnika przyrody, 

zgodnie z art.115 ustawy o ochronie przyrody. 

Zgodnie z art. 44 ust.1 i 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

ustanowienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody dokonuje Rada Miasta  Milanówka  

w drodze uchwały, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie. 

Realizacja przedmiotu uchwały pociąga za sobą skutki finansowe dla budżetu Miasta 

Milanówka. Na koszty te składa się m.in. oznakowanie pomnika przyrody w kwocie ok. 80 zł. 

Pozostałych kosztów związanych z prowadzonymi w ramach czynnej ochrony zabiegami 

pielęgnacyjnymi i ekspertyzami dendrologicznymi wykonywanymi w zależności od potrzeb, w chwili 

obecnej nie można oszacować. 

Mając powyższe na uwadze spełnione zostały przesłanki prawne do podjęcia uchwały. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyg.B. Piotrowska  


