
UCHWAŁA NR XVIII/389/2011 
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY  

z dnia 28 czerwca 2011 r. 

w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika 
przyrody 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1)) oraz 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 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje: 

 
      

§ 1. 1. Uzgadnia się realizację inwestycji celu publicznego ,,Budowa linii 
tramwajowej na Tarchomin wraz z układem drogowym ul. Światowida i Projektowanej’’ 
w odniesieniu do dwóch pomników przyrody: lipy drobnolistnej (Tilia cordata) rosnącej na 
dz. ew. nr 29/7 z obrębu 4-01-07 i lipy drobnolistnej (Tilia cordata) rosnącej na dz. ew. 
nr 35/1 z obrębu 4-01-08, których ochrona w granicach lokalizacji obejmuje zasięg korony 
i systemu korzeniowego nie mniejszy niż w promieniu 15 m od zewnętrznej krawędzi pnia 
drzewa.  

2. Szczegółowe warunki realizacji inwestycji, o której mowa w ust. 1, określa 
załącznik nr 1 do uchwały. 

3. Lokalizację inwestycji w odniesieniu do pomników przyrody, o których mowa 
w ust. 1, określa załącznik nr 2 do uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy. 

 
§ 3.1. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta 

Stołecznego Warszawy. 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

Wiceprzewodnicząca 
Rady m.st. Warszawy 

( - ) 
Ligia Krajewska 

 
 
 
 
 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241,  
z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146,Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113. 
 
2 ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, 
Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549. 
 



Załącznik nr 1 
do uchwały nr XVIII/389/2011 
Rady m.st. Warszawy 
z dnia 28 czerwca 2011 r. 

 
 
 

Szczegółowe warunki realizacji inwestycji ,,Budowa linii tramwajowej na Tarchomin 
wraz z układem drogowym ul. Światowida i Projektowanej’’ w odniesieniu 

do pomników przyrody  
 
1. W strefie ochrony pomnika przyrody lipy drobnolistnej (Tilia cordata) rosnącej  

na dz. ew. nr 29/7 z obrębu 4-01-07 będą zlokalizowane następujące elementy 
inwestycji: 
- chodnik z płyt betonowych, szer. 2,0 m w odległości ok. 4,60 m od pnia drzewa; 
- jezdnia ul. Dzierzgońskiej oraz zatoka autobusowa w odległości ok. 7,20 m od pnia 
drzewa; 
- linie kablowe niskiego napięcia 0,4 kV w odległości ok. 6,07 m i 14,00 m od pnia 
drzewa; 
- ogrodzenia i balustrady zabezpieczające ruch pieszy w odległości ok. 6,60 m od pnia 
drzewa. 

2. W strefie ochrony pomnika przyrody lipy drobnolistnej (Tilia cordata) rosnącej  
na dz. ew. nr 35/1 z obrębu 4-01-08  będą realizowane następujące elementy inwestycji: 

 - przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV, wymiana istniejących 
słupów oraz podwieszenie pomiędzy nimi przewodów w izolacji typu AsXSn; 

 - przebudowa sieci gazowej średnioprężnej Ø180x10,3 mm metodą przewiertu 
kontrolowanego z włączeniem do istniejącego gazociągu. 

3. Prace ziemne w strefie ochrony w granicach lokalizacji obejmującej zasięg korony 
i systemu korzeniowego nie mniejszy niż w promieniu 15 m od zewnętrznej krawędzi 
pnia drzewa pomnika przyrody, należy ograniczyć do niezbędnego minimum.  

4. W trakcie wykonywania prac pień i koronę drzewa stanowiącego pomnik przyrody 
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

5. Na czas prowadzenia robót strefę ochrony w granicach lokalizacji obejmującej zasięg 
korony i systemu korzeniowego nie mniejszy niż w promieniu 15 m od zewnętrznej 
krawędzi pnia drzewa, nie objętą robotami ziemnymi, należy zabezpieczyć przez 
tymczasowe wygrodzenie niezwiązane trwale z gruntem. 

6. W zasięgu korony i systemu korzeniowego drzewa stanowiącego pomnik przyrody, 
nie mniejszym niż w promieniu 15 m od zewnętrznej krawędzi pnia drzewa, zakazane 
jest składowanie materiałów budowlanych, parkowanie ciężkiego sprzętu oraz 
zanieczyszczanie gleby. 

7. Podczas prowadzenia robót ziemnych odkryte korzenie drzewa stanowiącego pomnik 
przyrody należy odpowiednio zabezpieczyć przed wysychaniem, przemarzaniem oraz 
uszkodzeniami mechanicznymi. 

8. Prace należy wykonywać pod specjalistycznym nadzorem ogrodniczym. 
9. W przypadku konieczności wykonania cięć w koronie drzewa pomnika przyrody, prace 

należy uzgodnić z Biurem Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy oraz prowadzić 
pod jego nadzorem. 

10. Inwestor powiadomi Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m. st. Warszawy o rozpoczęciu 
prac, na co najmniej siedem dni przed ich planowanym terminem. 

 


