
Projekt 

U C H W A Ł A  Nr  

Rady Miasta Milanówka 

z dnia  

 
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) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1 

Uzgadnia się odstępstwo od zakazu ustanowionego Rozporządzeniem Nr 20 Wojewody 

Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody 

położonych na terenie powiatu grodziskiego (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego nr 124 

poz. 3635) w zakresie wykonywania prac ziemnych w promieniu 15 metrów od pnia drzewa 

pomnika przyrody – lipy drobnolistnej oznaczonej lp. 123 rosnącej przy ul. Warszawskiej na 

terenie działki nr ew. 2 obr. 06-01, w okresie niezbędnym do realizacji inwestycji „Budowa 

parkingu Parkuj i Jedź zlokalizowanego przy ulicy Warszawskiej pomiędzy ul. Brzozową, a ul. 

W. Smoleńskiego w Milanówku”. 

§ 2 
Wyraża się zgodę na prowadzenie prac ziemnych do głębokości 40 cm w strefie ochronnej 

wymienionej w § 1. 

 
§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Milanówka 

 

          Piotr Napłoszek 



Projekt 

Uzasadnienie 

 
W związku z realizacją projektu pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF 

poprzez budowę parkingów Parkuj i Jedź”, w którego zakres wchodzi budowa parkingu 

zlokalizowanego przy ulicy Warszawskiej pomiędzy ul. Brzozową, a ul. W. Smoleńskiego istnieje 

konieczność podjęcia uchwały dotyczącej odstępstwa od zapisów rozporządzenia nr 20 

Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 roku w zakresie wykonywania prac ziemnych  

w promieniu 15 metrów od pnia drzewa, pomnika przyrody – lipy drobnolistnej rosnącej przy  

ul. Warszawskiej do głębokości 40 cm w strefie ochronnej (działka nr ew. 2 obr. 06-01).  

Rada Miasta Milanówka jest organem właściwym do wyrażenia zgody na prowadzenie 

wyżej wymienionych prac ziemnych i ustanowienie odstępstwa. 

Uchwała Rady Miasta Milanówka jest niezbędnym załącznikiem do złożenia wniosku  

o pozwolenie na budowę. Bez uzyskania decyzji niemożliwe jest wykonanie inwestycji będącej 

elementem projektu partnerskiego. Realizacja projektu jest priorytetem dla każdej  

z gmin partnerskich oraz dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na 

bieżąco monitorującej postęp prac i wydatkowania środków (projekt został objęty procedurą 

szczegółowego monitoringu; jego realizacja jak i osiągnięcie założonych celów i wskaźników są 

kluczowe z punktu wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla 

Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego).  

Mając na uwadze powyższe wnioskuję do Rady Miasta Milanówka o pozytywne 

zaopiniowanie uchwały. 


