
 

U C H W A Ł A   Nr  421/XLIV/18 

Rady  Miasta  Milanówka 

z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

 

zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie 

powiatu grodziskiego oraz uchwałę  Nr 251/XXIX/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 23 lutego 

2013 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych 

na terenie powiatu grodziskiego 

 

    

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 2016 r, poz.446 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2018 r., poz.142 z późn. zm.), po uzgodnieniu 

z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Rada Miasta Milanówka 

 u c h w a l a , co następuje: 

 

§ 1. 

Z uwagi na konieczność zniesienia ochronności z części obiektu chronionego - jedno drzewo - dąb 

szypułkowy, zmienia się rozporządzenie nr 20 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. 

w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu grodziskiego (Dz.Urz. 

Woj. Maz. Nr 124, poz. 3635) w ten sposób, że poz. 107 w załączniku do powyższego rozporządzenia 

otrzymuje brzmienie: 
 

„ 
Lp. Położenie Obiekt 

poddany 

ochronie 

Nazwa obiektu Obwód 

(cm) 

Wys. 

(m) 

Rodzaj 

skały 

minerału 

inne 

Powiat Gmina/ 

Dzielnica 

Miejscowość Bliższa 

lokalizacja 

Nazwa 

gatunkowa 

polska 

Nazwa 

gatunkowa 

łacińska 

107 grodziski Milanówek Milanówek ul.Kościuszki 

45 

Grupa drzew Dąb 

szypułkowy 

(5szt.) 

Quercus robur 248-354 19-24   

„ 

 

§ 2. 

1. Pozbawienie statusu pomnika przyrody następuje z uwagi na zły stan zdrowotny drzewa, które 

stwarza zagrożenie dla ludzi i mienia, co wynika z ekspertyzy stanowiącej załącznik nr 1 

do uchwały.  

2. Lokalizacja drzewa przestawiona jest na mapie w skali 1: 1000, stanowiącej załącznik nr 2 

do uchwały. 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

   

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

                     Przewodnicząca  

              Rady Miasta Milanówka  
 

  mgr Małgorzata Trębińska 
 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

Zgodnie z art. 44 ust. 3, 3a 3b i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz.U. z 2016 r., poz. 2134.z późn. zm.) zniesienie formy ochrony przyrody następuje w drodze 

uchwały Rady Gminy, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. W dniu 

18 września 2017 roku, został wysłany projekt uchwały do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska 

 w Warszawie, do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi zgodnie z art.44 ust.3b.  ustawy 

 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 z późn. zm.) uzgodnienia, 

o którym mowa w ust. 3a, dokonuje się w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego, z zastrzeżeniem że brak przedstawienia stanowiska w terminie 

miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały, jest uważane za uzgodnienie projektu. 

Zniesienie ochrony może nastąpić w razie utraty wartości przyrodniczych, ze względu, na które 

ustanowiono formę ochrony przyrody lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego 

lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. 

Dla pomnika przyrody - dębu szypułkowego – 1 szt., o obwodzie pnia w pierśnicy wynoszącym 389cm, 

rosnącego na terenie  działki przy ul. Kościuszki 45 w Milanówku, obowiązującym aktem prawnym 

jest Rozporządzenie Nr 20 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia 

pomników przyrody położonych na terenie powiatu grodziskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 124, poz. 

3635), lp. 107 załącznika do ww. rozporządzenia.  

Drzewo rośnie w obrębie parkingu na terenie  działki przy ul. Kościuszki 45 w Milanówku. 

Z opracowanej przez prof. dr hab. inż. Marka Siewniaka z Centrum Dendrologicznego w Pawłowicach 

z grudnia 2016 roku ekspertyzy dendrologicznej wynika, że wytrzymałość pnia na złamania oraz jego 

stabilność w gruncie znacznie zmalała. Ponadto system korzeniowy nie zapewnia wymaganej stabilności 

w gruncie. Drzewo staje się niebezpieczne, zwłaszcza w takiej lokalizacji. Nie istnieją racjonalne 

możliwości poprawy statyki drzewa przy pomocy technicznych zabezpieczeń (redukcja korony). 

Z ekspertyzy wynika, że zasadny jest wniosek o usunięcie tego drzewa, z powodu stwarzanego 

zagrożenia. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Przyg.B. Piotrowska  

https://sip.lex.pl/#/document/16784712?unitId=art(106)&cm=DOCUMENT

