
 

RADA  

MIASTA MILANÓWKA 
 
 

STANOWISKO Nr 9/VIII/23 

Rady Miasta Milanówka z dnia 20 marca 2023 r. 
 

w sprawie  realizacji projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez 

zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze gminy Milanówek”. 

Na podstawie § 2 ust.1 Regulaminu Rady Miasta Milanówka stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu 

Miasta Milanówka, przyjętego uchwałą Nr 476/XLVIII/18 z dnia 11 października 2018 r. ze zm.  

w sprawie Statutu Miasta Milanówka, Rada Miasta Milanówka wyraża następujące stanowisko:  

w związku z realizacją projektu „ Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie 

terenów zielonych na obszarze gminy Milanówek  w ramach działania 2.5. poprawa jakości 

środowiska miejskiego, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020”, oraz z nieprawidłowościami 

mającymi miejsce w trakcie wycinki na terenie zespołu krajobrazowo-przyrodniczego Turczynek,  

Rada Miasta Milanówka postuluje o zachowanie następujących zasad realizacji inwestycji: 

1. ścisłe stosowanie się do zaleceń Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

zawartych w decyzji wydanej przy uzgadnianiu projektu i dotyczącej wszystkich obszarów 

leśnych objętych ww. projektem; 

2. prowadzenia prac ze szczególną uwagą na zachowanie istniejącego drzewostanu, w tym  

-ochrona pni drzew, -ochrona systemów korzeniowych, -oznakowanie tymczasowe terenów 

obsadzonych nową roślinnością z poszanowaniem zasad, przyjętych m.in. Uchwałą  

nr 223/XXVI/20 RMM z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Ochrony Środowiska dla miasta Milanówka na lata 2020–2023 z perspektywą do 2027 roku 

oraz Uchwałą Nr 596/LXXV/22 Rady Miasta Milanówka z dnia 5 grudnia 2022 r - Karta 

Zielonego Milanówka; 

3. zamiast likwidacji istniejącej już roślinności rosnącej w przestrzeni publicznej, niepasującej  

do nowej koncepcji, a która została lub będzie usunięta, proponujemy nasadzenie jej na innych 

obszarach miejskich lub rozdania jej mieszkańcom uprzednio informując o tym lokalną 

społeczność oraz ekologiczne organizacje społeczne działające w naszym mieście; 

4. ograniczenie lub rezygnację  z elementów małej architektury szczególnie na terenach leśnych 

objętych projektem, tam gdzie mieszkańcy wyrazili negatywną opinię o proponowanych 

instalacjach, w celu nieprzekraczania budżetu projektu; 

5. nieprowadzenia prac związanych z usuwaniem drzew i krzewów w okresie lęgowym ptaków 

na terenach leśnych stanowiących własność wspólnoty samorządowej Miasta Milanówka; 

6. szczególny nadzór ze strony Urzędu Miasta Milanówka,  nad wykonawcami inwestycji  

tak aby uniknąć kolejnych strat i zniszczeń. 

Stanowisko podejmuje się celem przesłania do Burmistrza Miasta Milanówka oraz Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. 
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