
PROJEKT  
UCHWAŁA NR ...../XI/2015 

RADY MIASTA PODKOWA LE ŚNA 
z dnia ................... 2015 r. 

 
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 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 (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 627  
z późn. zm.) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie 
Rada Miasta Podkowa Leśna  uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Znosi się formę ochrony przyrody –  pomnik przyrody drzew: 
1. dąb szypułkowy (Quercus robur) nr 11 o obw. pnia 312 cm, rosnący na działce  

o nr ew. 28 obr. 8 przy ul.  Paproci w Mieście Podkowa Leśna, 
2. dąb szypułkowy  (Quercus robur) nr 10 o obw. pnia 400 cm, rosnący na działce  

o nr ew. 28 obr. 8 przy ul. Paproci  w Mieście Podkowa Leśna, 
3. dąb szypułkowy (Quercus robur) nr 9 obw. pnia  384 cm, rosnący na działce  

o nr ew. 28 obr. 8 przy ul. Paproci. w Mieście Podkowa Leśna,   
4. dąb szypułkowy (Quercus robur) nr 3 o obw. pnia 361 cm, rosnący na działce  

o nr ew. 25 obr. 8 przy ul. Paproci w Mieście Podkowa Leśna  
         (zgodnie z oznaczeniem powyżej opisanych drzew w  Rejestrze 507) 
znajdujących się w szpalerze 11 dębów szypułkowych, wymienionych pod lp. 151 Załącznika 
do rozporządzenia Nr 20 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie  
ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu grodziskiego   
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 124, poz. 3635). 
 

§ 2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody następuje z uwagi na zły stan zdrowotny 
drzew, które zagrażają  mieniu i ludziom mieszkającym w pobliżu, co wynika z ekspertyzy 
stanowiącej załącznik do uchwały, a także z uwagi na konieczność zapewnienia 
bezpieczeństwa powszechnego. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa  Mazowieckiego. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 

do  projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody pomnika przyrody 

 
  
 

Podczas przeglądu pomników przyrody zakwalifikowano drzewa, które budziły 
największą obawę co do stanu zdrowotnego. W związku z powyższym Urząd Miasta 
Podkowa Leśna zlecił firmie Centrum Dendrologiczne Sp. z o.o. wykonanie ekspertyzy 
dendrologicznej, która wykazała, że przedmiotowe drzewa są niebezpieczne zwłaszcza w tych  
lokalizacjach i uzasadniony jest wniosek o usunięcie.  

 

Przedmiotowe drzewa stanowią pomnik przyrody – obiekt poddany ochronie jako szpaler   
11 dębów szypułkowych –  powołane przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Wydział 
Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu orzeczenie nr 353 z dnia 15 czerwca 1997 r. o uznanie   
za pomnik przyrody oraz dla których obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie  
Nr 20 Wojewody Mazowieckiego w sprawie  ustanowienia pomników przyrody położonych  
na terenie powiatu grodziskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 124, poz. 3635) lp. 151 załącznika 
do ww. rozporządzenia. 
 

Dołączona mapa jako załącznik do uchwały przedstawia lokalizację szpaler 11 dębów 
szypułkowych. Drzewa, będące przedmiotem uchwały to nr 11, nr 10, nr 9, nr 3 na mapie, 
która tworzy załącznik uchwały stanowiący dokument rejestru 507 od Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Warszawie (Konserwator  Przyrody ). 
 

Pismem znak: WPN-I.623.14.2015AK (dot.WPN-I.623.48.2014.AK) z dnia 18 maja 2015 r. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie po dokonaniu analizy i weryfikacji 
dokumentów uzgodnił przedmiotową uchwałę. 
 

Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  
(Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.) zniesienia statusu pomnika przyrody dokonuje Rada 
Miasta Podkowa Leśna w drodze uchwały.  
 

Realizacja przedmiotu uchwały nie pociąga za sobą skutków finansowych dla budżetu Miasta 
Podkowa Leśna. 
 
 
 

   Burmistrz Miasta 
   Podkowa Leśna 

  /-/ 
 Artur Tusiński 

                                                                                                                                                                                                  
 


