
Projekt 

UCHWAŁA Nr …………. 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia ……..…………. r. 

w sprawie uzgodnienia realizacji celu publicznego w obrębie strefy ochrony pomników 
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 - pomników przyrody:   

1) - dębu szypułkowego (Quercus robur) oznaczonego lp. 14,  

2) - gruszy polnej (Pyrus pyraster) oznaczonego lp. 13, 

rosnących przy ul Grudowskiej na terenie działki nr ew. 1 obr. 07-02,  w okresie niezbędnym 

do realizacji projektowanej sieci wodociągowej przy ulicy Grudowskiej w Milanówku”. 

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

1) podczas prac w zasięgu oddziaływania na drzewa, nie należy składować materiałów 
budowlanych, ziemi ani przetrzymywać sprzętu budowlanego, 

2) roboty ziemne w strefie rosnących drzew należy wykonywać metodą przewiertu 
sterowanego tak aby nie uszkodzić korzeni oraz pni, 

3) w przypadku wystąpienia kolizji z korzeniami drzew nie dopuszcza się cięcia i niszczenia 
korzeni, 

4) wskazana jest obecność inspektora nadzoru dendrologicznego w trakcie budowy sieci, 
5) po zakończeniu prac teren winien zostać uporządkowany z zachowaniem zasady 

zachowania wartości przyrodniczych. 
 

 
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

    

 § 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                               Przewodniczący Rady Miasta  

                Piotr Napłoszek  
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W związku z realizacją projektowanej sieci wodociągowej  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 pni drzew - pomników przyrody:   

     1) - dębu szypułkowego (Quercus robur) oznaczonego lp. 14,  

     2) - gruszy polnej (Pyrus pyraster) oznaczonego lp. 13,  

rosnących przy ul Grudowskiej na terenie działki nr ew. 1 obr. 07-02,  w okresie niezbędnym 

do realizacji projektowanej sieci wodociągowej przy ulicy Grudowskiej w Milanówku”. 

Dokumentacja zawiera rozwiązania budowlane oraz dobór materiałów, które nie będą 

stanowiły zagrożenia dla istniejącego drzewostanu i nie wpłyną negatywnie na zachowanie 

chronionego układu urbanistycznego Milanówka.  

Dodatkowo projektowana sieć wodociągowa zostanie wykonana metodą przewiertu 

sterowanego, a wiec metodą bezwykopową o ograniczonym wpływie na korzenie.  

Projektowana sieć nie może przebiegać w większym odstępie od pomników przyrody z uwagi 

na konieczność pozostawienia miejsca na planowaną w późniejszych latach sieć kanalizacyjną, 

która zostanie wykonana metodą wykopu otwartego, a więc metodą o większym zakresie 

ingerencji w system korzenny. W kontekście planowanych działań inwestycyjnych lokalizacja 

sieci wodociągowej w miejscu proponowanym przez projektanta zapewni maksymalną 

ochronę w/w. pomników przyrody.    

Uchwała Rady Miasta Milanówka jest niezbędnym załącznikiem do złożenia wniosku  

o pozwolenie na realizację projektowanej sieci wodociągowej. Bez uzyskania decyzji 

niemożliwe jest wykonanie inwestycji.   

 

Mając na uwadze powyższe uzasadnienie oraz załączoną dokumentację wnioskuję do 

Rady Miasta Milanówka o pozytywne zaopiniowanie uchwały. 
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