
 

 

UCHWAŁA Nr XLV/1198/2012 

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia 18 października 2012 r. 

w sprawie zniesienia statusu pomników przyrody. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.  

Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.
1)

), art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 

z 2009r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.
2)

) uchwala się, co następuje: 

§ 1.1. Znosi się status pomnika przyrody następujących drzew:  

1) klon zwyczajny (Acer platanoides), o obwodzie pnia na wysokości 1,3m – 355cm, rosnący na terenie 

pomiędzy Kościołem a budynkiem Wyższego Metropolitarnego Seminarium Duchownego, przy  

ul. Dewajtis 3, Dzielnica Bielany, wchodzący w skład grupy trzech drzew stanowiących jeden pomnik 

przyrody;  

2) lipa drobnolistna (Tilia cordata), o obwodzie pnia na wysokości 1,3m – 380cm, rosnąca, przy  

ul. Modlińskiej, na terenie pasa rozdzielającego jezdnie na odcinku pomiędzy ul. Sąsiedzką i Podróżniczą, 

Dzielnica Białołęka;  

3) klon zwyczajny (Acer platanoides), o obwodzie pnia na wysokości 1,3m – 250cm, rosnący na terenie przy 

Al. Niepodległości, w pobliżu skrzyżowania z ul. Rakowiecką, Dzielnica Mokotów;  

4) brzoza brodawkowata (Betula pendula), o obwodzie pnia na wysokości 1,3m – 260cm, rosnąca na terenie 

przy ul. Klubowej na wysokości skrzyżowania z ul. Puławską, Dzielnica Ursynów;  

5) leszczyna turecka (Corylus colurna), o obwodzie pni na wysokości 1,3m – 160 i 150cm rosnąca na terenie 

Parku Żeromskiego, Dzielnica Żoliborz, wchodząca w skład grupy dwóch drzew stanowiących jeden 

pomnik przyrody;  

6) dąb szypułkowy (Quercus robur), o obwodzie pnia na wysokości 1,3m – 440cm, rosnący na terenie 

złomowiska przy ul. Szynowej 35, ok. 100m w kierunku południowym od peronu stacji Warszawa – 

Płudy; Dzielnica Białołęka;  

7) lipa drobnolistna (Tilia cordata), o obwodzie pnia na wysokości 1,3m – 201cm, rosnąca na terenie przy 

ul. Królowej Jadwigi, Dzielnica Bielany, wchodząca w skład grupy trzech drzew stanowiących jeden 

pomnik przyrody;  

8) klon zwyczajny (Acer platanoides), o obwodzie pnia na wysokości 1,3m - 310cm, rosnący na terenie 

Parafii Rzymskokatolickiej św. Augustyna przy ul. Nowolipki 18, Dzielnica Wola;  

9) robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia), o obwodzie pnia na wysokości 1,3m – 250cm, rosnąca na 

terenie przy ul. Krakowskie Przedmieście 5, Dzielnica Śródmieście;  

10) jarząb pospolity (Sorbus aucuparia), o obwodzie pnia na wysokości 1,3m – 110cm, rosnący na terenie 

przy ul. Solidarności 101 c i 105/111b, Dzielnica Śródmieście;  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r.

Poz. 7304



11) kasztanowiec pospolity (Aesculus hippocastanum), o obwodzie pnia na wysokości 1,3m – 260cm, rosnący 

na terenie dziedzińca Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego, przy Pl. Trzech Krzyży 4/6, 

Dzielnica Śródmieście;  

12) wiąz szypułkowy (Ulmus laevis), o obwodzie pnia na wysokości 1,3m – 345cm rosnący na terenie Parku – 

Wilanów, Dzielnica Wilanów;  

13) brzoza brodawkowata (Betula pendula), o obwodzie pnia na wysokości 1,3m – 178cm, rosnąca na terenie 

przy ul. Pilickiej 6, Dzielnica Mokotów;  

14) wiąz polny (Ulmus campestris), o obwodzie pnia na wysokości 1,3m – 350cm, rosnący na terenie Parku 

Morysin, Dzielnica Wilanów, wchodzący w skład grupy osiemnastu drzew stanowiących jeden pomnik 

przyrody;  

15) wiąz szypułkowy (Ulmus laevis), o obwodzie pnia na wysokości 1,3m - 344cm, rosnący na terenie Parku – 

Wilanów, Dzielnica Wilanów;  

16) wiąz szypułkowy (Ulmus laevis), o obwodzie pnia na wysokości 1,3m - 335cm, rosnący na terenie Parku – 

Wilanów, Dzielnica Wilanów;  

17) klon zwyczajny (Acer platanoides), o obwodzie pnia na wysokości 1,3m – 280cm, rosnący na terenie 

zieleńca Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Dzielnica Śródmieście, 

wchodzący w skład grupy dwóch drzew stanowiących jeden pomnik przyrody;  

18) lipa drobnolistna (Tilia cordata), o obwodzie pnia na wysokości 1,3m – 500cm, rosnąca na terenie Parku 

Kombatantów, przy ul. Chrościckiego, Dzielnica Włochy, wchodząca w skład grupy dwóch drzew 

stanowiących jeden pomnik przyrody;  

19) kasztanowiec pospolity (Aesculus hippocastanum), o obwodzie pnia na wysokości 1,3m – 260cm, rosnący 

na terenie Zakładu Wodociągu Centralnego, przy ul. Koszykowej 81, Dzielnica Ochota, wchodzący  

w skład grupy dwóch drzew stanowiących jeden pomnik przyrody;  

20) dąb szypułkowy (Quercus robur), o obwodzie pnia na wysokości 1,3m. – 652cm, rosnący na terenie 

rezerwatu przyrody Las Bielański, oddział 5 d, Dzielnica Bielany;  

21) lipa drobnolistna (Tilia cordata), o obwodzie pnia na wysokości 1,3m – 325cm, rosnąca na terenie nasypu 

stanowiącego pozostałość fortyfikacji, przy ul. Wolskiej, Dzielnica Wola;  

22) topola osika (Populus tremula), o obwodzie pnia na wysokości 1,3m – 657cm, rosnąca na terenie 

zabytkowego parku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej, przy  

ul. Mehoffera 2, Dzielnica Białołęka, wchodząca w skład grupy trzech drzew stanowiących jeden pomnik 

przyrody;  

23) topola czarna (Populus nigra), o obwodzie pnia na wysokości 1,3m – 450cm, rosnąca na terenie 

zabytkowego parku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej, przy  

ul. Mehoffera 2, Dzielnica Białołęka, wchodząca w skład grupy trzech drzew stanowiących jeden pomnik 

przyrody;  

24) brzoza brodawkowata (Betula pendula), o obwodzie pnia na wysokości 1,3m – 235cm, rosnąca na terenie 

parku przy skrzyżowaniu ul. Tawułkowej z ul. Szafirową, Dzielnica Wawer;  

25) sosna wejmutka (Pinus strobus), o obwodzie pnia na wysokości 1,3m – 410cm, rosnąca na terenie parku 

Centrum Europejskiego Natolin, przy ul. Nowoursynowskiej 84, Dzielnica Wilanów;  

26) jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), o obwodzie pnia na wysokości 1,3m – 397cm, rosnący na terenie 

cmentarza Parafii Rzymsko-Katolickiej w Rembertowie, Dzielnica Rembertów;  

27) grusza pospolita (Pyrus communis), o obwodzie pnia na wysokości 1,3m – 220cm, rosnąca na terenie przy 

ul. Żołnierskiej, na wysokości parkingu leśnego, Dzielnica Rembertów;  

28) dąb szypułkowy (Quercus robur), o obwodzie pnia na wysokości 1,3m. – 260cm, rosnący na terenie przy 

ul. Krótkiej, Dzielnica Wesoła, wchodzący w skład grupy czterech dębów szypułkowych stanowiących 

jeden pomnik przyrody;  
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29) jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), o obwodzie pnia na wysokości 1,3m – 300cm, rosnący na terenie 

przy ul. Fosa 3, Dzielnica Ursynów, wchodzący w skład grupy dziesięciu drzew stanowiących jeden 

pomnik przyrody;  

30) jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), o obwodzie pnia na wysokości 1,3m – 310cm, rosnący na terenie 

przy ul. Fosa 3, Dzielnica Ursynów, wchodzący w skład grupy dziesięciu drzew stanowiących jeden 

pomnik przyrody;  

31) topola czarna (Populus nigra), o obwodzie pnia na wysokości 1,3m – 625cm, rosnąca na terenie 

zabytkowego Parku Wyczółki przy ul. Łączyny, Dzielnica Ursynów;  

32) wiąz szypułkowy (Ulmus laevis), o obwodzie pnia na wysokości 1,3m – 230cm, rosnący na terenie przy 

ul. Małgorzaty Fornalskiej 7, Dzielnica Rembertów;  

33) wiąz szypułkowy (Ulmus laevis), o obwodzie pnia na wysokości 1,3m – 305cm, rosnący na terenie przy 

ul. Koszykarskiej, Dzielnica Mokotów, wchodzący w skład grupy dwóch drzew stanowiących jeden 

pomnik przyrody.  

§ 2. Lokalizację drzew wchodzących w skład grupy drzew, pomników przyrody, po zniesieniu ochrony z:  

1. klonu zwyczajnego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1), przedstawia załącznik nr 1 do uchwały;  

2. leszczyny tureckiej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 5), przedstawia załącznik nr 2 do uchwały;  

3. lipy drobnolistnej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 7), przedstawia załącznik nr 3 do uchwały;  

4. wiązu polnego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 14), przedstawia załącznik nr 4 do uchwały;  

5. klonu zwyczajnego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 17), przedstawia załącznik nr 5 do uchwały;  

6. lipy drobnolistnej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 18), przedstawia załącznik nr 6 do uchwały;  

7. kasztanowca pospolitego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 19), przedstawia załącznik nr 7 do uchwały;  

8. topoli osiki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 22) i topoli czarnej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 23), 

przedstawia załącznik nr 8 do uchwały;  

9. dębu szypułkowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 28), przedstawia załącznik nr 9 do uchwały;  

10. jesionu wyniosłego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 29) i jesionu szypułkowego, o którym mowa w § 1 

ust. 1 pkt 30), przedstawia załącznik nr 10 do uchwały;  

11. wiązu szypułkowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 33), przedstawia załącznik nr 11 do uchwały.  

§ 3. Zniesienie statusu pomników przyrody drzew, o którym mowa w ust. 1, następuje z uwagi na utratę 

wartości przyrodniczych ze względu na które ustanowiono pomniki przyrody oraz w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego.  

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

§ 5.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego.  

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 

984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 

1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 

48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 

157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 

134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010r. 

Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz.1337. 

 

 Wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy: 

Ewa Masny 
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