
UCHWAŁA NR 442/XL/2021 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 29 września 2021 r. 

w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w obrębie strefy ochronnej pomnika przyrody 

Na podstawie art. 7 ust. 1pkt.1 i art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1098) Rada Miejska w Serocku uchwala co następuje: 

§ 1. Uzgadnia się realizację prac budowalnych w związku z realizacją inwestycji celu publicznego polegającą 
na budowie drogi gminnej w Borowej Górze między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową przy braku rozwiązań 
alternatywnych w obrębie strefy ochrony następującego pomnika przyrody: 

1) Lipa drobnolistna - numer rejestru 1017, ustanowiony orzeczeniem Nr 873 Prezydenta Warszawy o uznaniu za 
pomnik przyrody z dnia 31 grudnia 1984 r. znak RLŻ.IX-7140/33/84 (działka nr ewid. 26 obr. 11 Jadwisin, gm. 
Serock) - obwód pnia mierzony na wysokości 1,3 m - 321 cm, szacowany wiek 140 lat, 

§ 2. Wszelkie prace prowadzone w związku z budową drogi gminnej w Borowej Górze między ul. Zegrzyńską 
a ul. Lipową w obrębie strefy ochrony pomnika przyrody zlokalizowanego na działce o numerze ewid. 26 obr. 
11 Jadwisin, gm. Serock należy prowadzić w następujący sposób: 

1) prace nie mogą spowodować zmiany istniejącego poziomu wód gruntowych. 

2) prace nie mogą spowodować naruszenia systemu korzeniowego, pnia oraz korony pomników przyrody. 

3) podczas prowadzenia prac w zasięgu strefy oddziaływania na pomniki przyrody nie należy składować 
materiałów budowlanych ani przetrzymywać sprzętu budowlanego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Serocku 

 
 

Mariusz Rosiński 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr 442/XL/2021
Rady Miejskiej w Serocku

z 29 września 2021 r.

W dniu 09 sierpnia 2021 r. Pan Robert Pietrasik reprezentujący firmę PRO STUDIO PRACOWANIA
PROJEKTOWA Sp. z o.o. wystąpił z wnioskiem o uzgodnienie lokalizacji inwestycji - projektowanej budowy
drogi gminnej w Borowej Górze między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową w rejonie oddziaływania pomnika
przyrody – Lipy drobnolistnej o numerze rejestrowym 1017 (ustanowionych orzeczeniem Nr 873 Prezydenta
Warszawy o uznaniu za pomnik przyrody z dnia 31 grudnia 1984 r. znak RLŻ.IX-7140/33/84).

Projektowana droga gminna będzie przebiegała w rejonie strefy ochronnej pomnika przyrody w odległości 14
metrów od lokalizacji pomnika przyrody, naruszając tym samym 15 metrową strefę ochronną ustanowioną
zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - sekcja F1 obr. Jadwisin przyjętego uchwałą nr
342/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 czerwca 2013 r.

Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt. 2 ustawy o ochronie przyrody zakazy w stosunku do pomników przyrody
nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, po
uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody, którym na podstawie art. 44 ust. 1 jest
rada gminy.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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