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UCHWAŁA NR XIX/488/2019
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1614, 2244 i 2340), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody grupę dwóch drzew z gatunków buk zwyczajny odmiana
purpurowa oraz dąb czerwony, rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury 1c, w Dzielnicy
Włochy m.st. Warszawy.
2. Nazwę, wymiary i położenie pomnika przyrody, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do
uchwały.
3. Współrzędne geograficzne i geodezyjne pomnika przyrody, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik
nr 2 do uchwały.
4. Mapa przedstawiająca położenie pomnika przyrody, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 3 do
uchwały.
§ 2. Nadzór nad pomnikiem przyrody, o którym mowa w § 1 ust. 1, sprawuje Prezydent m.st. Warszawy.
§ 3. Szczególnym celem ochrony pomnika przyrody, o którym mowa w § 1 ust. 1, jest zachowanie wartości
przyrodniczych, krajobrazowych oraz naukowych, kulturowych i historycznych.
§ 4. 1. W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w § 1 ust. 1, w ramach czynnej ochrony, ustala
się:
1) ochronę drzew w obszarze obejmującym zasięgi koron i systemów korzeniowych nie mniejszym niż
w promieniu 15 m od zewnętrznych krawędzi pni drzew;
2) obowiązek stałego monitorowania i utrzymywania stanu właściwego,
pielęgnacyjnych i zabezpieczających oraz realizacji celów ochrony;

wykonywanie

zabiegów

3) obowiązek stałego monitorowania oznakowania i uzupełniania jego braków.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, należą do obowiązków sprawującego nadzór nad pomnikami
przyrody.
§ 5. W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w § 1 ust. 1, wprowadza się następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych
z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub
naprawą urządzeń wodnych;
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
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4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej
gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
5) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
6) zmiany sposobu użytkowania ziemi;
7) umieszczania tablic reklamowych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.
§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy
Ewa Malinowska-Grupińska
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/488/2019
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 26 września 2019 r.

L.p.

Obiekt poddany
ochronie

1.
1.

grupa
drzew

2.

Nazwa pomnika
przyrody
nazwa gat. pol.,
nazwa gat. łac.,
nazwa własna
Dąb czerwony
(Quercus rubra)
Buk pospolity odm.
czerwonolistna
(Fagus sylvatica
‘Purpurea’)

Wymiary
wysokość
obwód pnia
(m)
(cm),
mierzony na
wys. 130 cm
20

366

18

346

Położenie:
ulica,
nr obrębu geod.,
nr działki ew.

ul. Żwirki
i Wigury 1c
obręb 2-06-07,
dz. ew. nr 13/12
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/488/2019
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 26 września 2019 r.

L.p.

Obiekt poddany ochronie

1.
1.

grupa drzew
2.

Współrzędne
geodezyjne zgodnie
z GSO 2000,
strefa 7
x: 7 498 459,832;
y: 5 782 738,424
x: 7 498 401,620;
y: 5 782 724,136

Współrzędne
geograficzne
zgodnie z SIP
(dokładność do 5 m)
20°58'38,938"E;
52°10'41,902"N
20°58'35,874"E;
52°10'41,439"N
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