
PROJEKT 

 

 

UCHWAŁA Nr …………. 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia ……..…………. r. 

w sprawie ustanowienia 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 44 ust. 1 i 2 ustawy  

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 55) – Rada 

Miasta Milanówka  uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo – jabłoń owocowa (Malus domestica) 

odmiany kosztela, o obwodzie pnia 235cm, o szczególnej wartości przyrodniczo-

krajobrazowej i kulturowej, znajdująca się na terenie działki nr ew. 82/3, obręb 06-18 

przy ul. Książenickiej 65 w Milanówku 

2.  Drzewo, o nazwie „Marysieńka”, opisane w ust. 1 posiada kartę ewidencyjną określającą 

jego położenie, parametry i stan zdrowotny. Karta stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2. 

Lokalizacja drzewa przedstawiona jest na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały.  

 

§ 3. 

W stosunku do pomnika przyrody ustanowionego w § 1 zakazuje się: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu; 

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

związanych z zabezpieczeniem 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) umieszczania tablic reklamowych. 

 

§ 4. 

Nadzór na pomnikiem przyrody sprawuje Burmistrz Miasta Milanówka. 

 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

      Przewodnicząca 

Rady Miasta Milanówka  

 

    Janina Moława 

 



 

 

 

U Z A S A D N I E N I E  

 
Zgodnie z art. 44, ust. 1. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity 

Dz. U. z  2018 r., poz. 1614), ustanowienie pomnika przyrody, następuje w drodze uchwały rady gminy. 

Ponadto ze względu na art. 44, ust. 3a cytowanej ustawy projekty uchwał dotyczące ustanowienia 

pomników przyrody wymagają uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, 

projekt niniejszej uchwały został skierowany do uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Warszawie. 

 Milanówek to Miasto-Ogród, położony prawie w całości w granicach Warszawskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu na mocy Rozporządzenie Wojewody nr 3 z dnia 13 lutego 2007 r. (Dziennik 

Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 42, poz. 870 z 14 lutego 2007 r.) Centralna część miasta 

(dawne letnisko) wpisana jest do rejestru zabytków jako Zespół Urbanistyczno-Krajobrazowy, czyli tzw. 

Strefa Ochrony Konserwatorskiej. Cenny drzewostan skoncentrowany jest głównie w centrum miasta, 

gdzie znajduje się wiele obiektów zabytkowych, w tym starodrzew, drzewa pomnikowe, które 

niewątpliwie decydują o walorach Milanówka. 

 Ustanowienie kolejnego drzewa pomnikiem przyrody, byłoby naturalną konsekwencją 

dotychczasowej proekologicznej gospodarki drzewostanem w Milanówku. Proponowane drzewo do 

uznania za pomnik przyrody to jabłoń „Kosztela”, jedyna ocalała z sadu i ogrodu zaprojektowanego przez 

milanowskiego ogrodnika Antoniego Ziętarskiego, posadzona w latach dwudziestych XX wieku. 

Drzewo – jabłoń ma pień o obwodzie 235cm na wysokości 130cm. Jabłoń rozwidla się, na wysokości ok. 

140cm, na cztery przewodniki, charakteryzuje się wyjątkowymi rozmiarami, posiada silnie rozbudowaną, 

symetryczną koronę. Na wysokości rozwidlenia korony znajdują się dwie dziuple.  

Z wnioskiem o uznanie za pomnik przyrody przedmiotowego drzewa wystąpiła do Urzędu 

właścicielka działki, na której rośnie jabłoń. Przedmiotowe drzewo stanowi wielką wartość przyrodniczą  

i biologiczną, służy schronieniem licznym gatunkom zwierząt oraz stwarza dogodne warunki do 

zakładania gniazd. Ponadto drzewo to poddane zostanie szczególnej ochronie i pielęgnacji, przeznaczonej 

dla drzewa o statusie pomnika. Niezbędne prace pielęgnacyjne będzie wykonywała specjalistyczna firma 

na koszt Gminy. Objęcie drzewa dziuplastego opieką będzie również bardzo dobrym przykładem dla 

lokalnej społeczności. Może też spowodować, że zostaną zaniechane plany usuwania starych drzew 

owocowych i drzew dziuplastych w Mieście – Ogrodzie, o dużych walorach przyrodniczych, 

ekologicznych i krajobrazowych . 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy o ochronie przyrody, obowiązkiem organów 

administracji publicznej, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych jest 

dbałość o przyrodę, będącą dziedzictwem i  bogactwem narodowym.  

 

 

 

 

Przygotowała: Zofia Krawczyk  


