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Dotyczy:  uchwały Nr XVIII/389/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 czerwca 2011 r. 
w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego [„Tramwaj na Tarchomin”] w odniesieniu 
do pomnika przyrody. 
 
 Szanowna Pani Przewodnicząca ! 
 
 Po zapoznaniu się z treścią uchwały Nr XVIII/389/2011 Rady Miasta Stołeczne-
go Warszawy z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji 
celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody (załączniki nr 1 i nr 2), stwier-
dzam że uchwała ta narusza prawo. 
 
 W materiałach informacyjnych przekazanym radnym m.st. Warszawy i opubli-
kowanych w BIP m.st. Warszawy (załącznik nr 3) podano Rozporządzenie Wojewody 
Mazowieckiego nr 24 z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przy-
rody położonych na terenie powiatu warszawskiego (Mazow.09.124.3639). 
Obowiązująca w 2009 r. Ustawa o Ochronie Przyrody (Dz.U.2004.92.880) – dalej 
u.o.o.p. – w art. 44.3 wskazywała, że: 
„Zniesienia formy ochrony przyrody, o której mowa w ust. 1, dokonuje organ, który ustanowił 
daną formę ochrony przyrody; wojewoda – w drodze rozporządzenia, rada gminy – w drodze 
uchwały.” 
Ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmiana-
mi w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie został 
zmieniony z dniem 01 sierpnia 2009 r. zapis art. 44.3 u.o.o.p. na: 
„Zniesienia formy ochrony przyrody, o której mowa w ust. 1, dokonuje rada gminy w drodze 
uchwały.” 
Jednocześnie dodano art.44.3a w brzmieniu: 



„Projekty uchwał, o których mowa w ust. 1 i 3, wymagają uzgodnienia z właściwym Regio-
nalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.” 
 
Niezmieniony pozostał zapis art. 44.4 u.o.o.p.: 
„Zniesienie formy ochrony przyrody, o której mowa w ust. 1, następuje w razie utraty wartości 
przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w razie ko-
nieczności realizacji inwestycji celu publicznego lub zapewnienia bezpieczeństwa po-
wszechnego.” 
 
 Z powyższego wynika, że ustawodawca nie przewidział w u.o.o.p. możliwości 
zachowania pomnika przyrody w przypadku realizacji inwestycji celu publicznego 
naruszającą pomnik przyrody, czy też ingerującą w strefę ochronną takiego pomnika 
przyrody, tylko jego zniesienie. 
 
 Przyjmując jednak domniemanie, że takie uzgodnienie jest dopuszczalne, nale-
ży zwrócić uwagę na fakt, że art. 44.3a obliguje radę gminy do uzgodnienia projektu 
uchwały z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska – w przypadku 
uchwał Rady m.st. Warszawy jest  to Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w 
Warszawie. Nie znalazłem dokumentu uzgadniającego treść projektu uchwały, który 
ostatecznie został przyjęty i nadano mu Nr XVIII/389/2011. Rady Miasta Stołecznego 
Warszawy. 
 
 W związku z powyższym Rada Warszawy podejmując uchwałę Nr 
XVIII/389/2011 nie dopełniając ciążącego na niej obowiązku uzgodnienia treści swej 
uchwały w odniesieniu do pomnika przyrody, naruszyła obowiązujące w Polsce pra-
wo – u.o.o.p. 
 
 Wzywam Radę Warszawy do usunięcia naruszenia prawa w tym zakresie po 
przez uzgodnienie treści uchwały Nr XVIII/389/2011 z właściwym Regionalnym Dy-
rektorem Ochrony Środowiska. 
 
 
Do wiadomości: 
Wojewoda Mazowiecki 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie. 
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