
U C H W A Ł A   Nr  230/XXII/08

Rady   Miasta   Milanówka 

 z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie:  uznania za pomnik 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm..) oraz 
art. 44 ust. 1 i 2 oraz art. z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 
z późn. zm.) - Rada Miasta Milanówka  u c h w a l a , co następuje:

§ 1.
1. Uznaje się za pomnik przyrody aleje drzew składającą się z 36 szt. pojedynczych drzew 

gatunku  klon  pospolity (Acer  platanoides) o  szczególnej  wartości  przyrodniczo-
krajobrazowej i kulturowej.

2. Wykaz  drzew  i  ich  obmiary  określone  są  w  załączniku  nr  1,  a  lokalizacja  drzew 
przedstawiona jest na mapie w skali 1:1000 (załącznik nr 2).
Załączniki nr 1 i nr 2 stanowią integralną część niniejszej uchwały. 

§ 2.
W  stosunku  do  ustanowionych  pomników  przyrody  wymienionych  w  załączniku  nr  1 
wprowadza się następujące zakazy:

1. niszczenia, uszkadzania obiektów;
2. wykonywania  prac  ziemnych w promieniu  15  m  od  pnia  drzew z  wyjątkiem prac,  

na które zostanie wydane  zezwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody;
3. uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
4. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody 

albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej i wodnej;
5. wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości;
6. zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego;
7. umieszczania tablic reklamowych.

§ 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.

Przewodniczący 
Rady Miasta Milanówka

Jerzy Olczak



Załącznik nr 1 do 
Uchwały Nr 230/XXII/08
Rady Miasta Milanówka 

          z dnia 18 grudnia 2008 r.

WYKAZ   DRZEW  -  ALEJA POMNIKOWA
      

l. p. Adres /lokalizacja/ Ilość
drzew

Gatunek
Obwód pnia 
na wys. 130cm
 nad ziemią

1. w ul. Krasińskiego 
(dz. nr ew. 1/6 w obr. 05-17)

9 Klon pospolity
(Acer platanoides)

 134cm, 180cm, 123cm,
 105cm, 146cm,  94cm, 
167cm, 181cm, 93cm

2. w ul. Krasińskiego 
(dz. nr ew. 1/5 w obr. 05-17)

14 Klon pospolity
(Acer platanoides)

164cm, 100cm, 82cm, 
107cm, 114cm, 81cm, 
79cm,116cm,142cm, 
14cm,14cm, 17cm, 
14cm,15cm

3. w ul. Krasińskiego 
(dz. nr ew. 1/13 w obr. 05-17)

13 Klon pospolity
(Acer platanoides)

89cm, 122cm, 158cm, 
137cm, 145cm, 11cm, 
108cm, 95cm, 123cm, 
144cm,70cm, 170cm, 107cm

R A Z E M 36 szt. drzew
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