
UCHWAŁA  Nr XL/291/2022 

RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE  

z dnia 27 kwietnia  2022  r. 

w sprawie ustanowienia pomników przyrody 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2022r poz. 559 w związku z art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 

o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska w Warszawie uchwala się, co następuję: 

§ 1.1. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo gatunek lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill), 

rosnące na nieruchomości położonej w miejscowości Janówek gmina Żelechów, stanowiącej działkę 

leśną o numerze ewidencyjnym 195, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w zarządzie 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Garwolin. 

2. Nadaje się pomnikowi przyrody nazwę „Lipa harcerzy”. 

3. Informacje dotyczące wymiarów i położenia pomnika przyrody, o którym mowa w ust 1, 

określa załącznik nr, 1 do niniejszej uchwały. 

4. Mapa przedstawiająca położenie pomnika przyrody, o którym mowa w ust. 1, stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2.1. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo gatunek klon jawor (Acer pseudoplatanus L.), 

rosnące na nieruchomości położonej w miejscowości Janówek gmina Żelechów, stanowiącej działkę 

leśną o numerze ewidencyjnym 207, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w zarządzie 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Garwolin. 

2. Nadaje się pomnikowi przyrody nazwę „Harcerski jawor”. 

3. Informacje dotyczące wymiarów i położenia pomnika przyrody, o którym mowa w ust 1, 

określa załącznik nr, 3 do niniejszej uchwały. 

4. Mapa przedstawiająca położenie pomnika przyrody, o którym mowa w ust. 1, stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Ustanowienie pomników przyrody, o których mowa w § 1 i 2 ma na celu zachowanie 

szczególnych wartości przyrodniczych i krajobrazowych. 

§ 4. W stosunku do pomników przyrody, o których mowa w § 1 i 2, w ramach ochrony czynnej, 

ustala się: 

1) możliwość wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-zabezpieczających, zgodnych z ogólnie 

przyjętymi zasadami chirurgii drzew; 

2) obowiązek monitorowania i oznakowania pomnika przyrody i uzupełnienia jego braku. 

§ 5. W stosunku do ustanowionych pomników przyrody, o których mowa w § 1 i 2 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, utrzymaniem, 

remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 
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3) uszkadzania lub zanieczyszczania gleby; 

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo 

racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

5) umieszczanie tablic reklamowych na drzewach. 

§ 6. Nadzór nad pomnikami przyrody sprawuje Burmistrz Żelechowa. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie 

Daniel Kocielnik  
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Załącznik nr 1  

do uchwały nr XL/291/2022 

Rady Miejskiej w Żelechowie 

z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

1. Przedmiot ochrony: lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill), 

2. Nazwa pomnika przyrody: „Lipa harcerzy”, 

3. Opis pomnika: 

Obiekt 

poddany 

ochronie 

Nazwa 

obiektu 

Wysokość 

(m) 

Średnica 

w (cm) 

mierzona 

na 

wysokości 

1,3 m 

Obwód 

pnia 

drzewa 

(cm) 

mierzony 

na 

wysokości 

1,3 m 

Adres 

wydzielenia 

leśnego 

Współrzędne 

geodezyjne 

zgodne z 

PUWG 1992 

Drzewo lipa 

drobnolistna 

Lipa 

harcerzy 
24 101 307 

17-04-2-07-

32-b-oo 

X 51.788362 

Y 21.901077 

4. Adres obiektu: 

a) Gmina: Żelechów; 

b) Nadleśnictwo, leśnictwo, obręb: Nadleśnictwo Garwolin, Leśnictwo, Obręb Malmówka; 

c) Numer ewidencyjny działki według ewidencji gruntów: nr 195, adres administracyjny 

140314_5.0003.195. 
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Położenie pomnika przyrody  

 

Legenda: 

 

 

 

 

 

Lokalizacja pomnika przyrody  

 

Załącznik nr 2 

do uchwały nr XL/291/2022

Rady Miejskiej w Żelechowie

z dnia 27 kwietnia 2022 r.
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Załącznik nr 3  

do uchwały nr XL/291/2022 

Rady Miejskiej w Żelechowie 

z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

1. Przedmiot ochrony: Klon jawor (Acer pserudoplatanus L.), 

2. Nazwa pomnika przyrody: „Harcerski jawor”, 

3. Opis pomnika: 

Obiekt 

poddany 

ochronie 

Nazwa 

obiektu 

Wysokość 

(m) 

Średnica 

w (cm) 

mierzona 

na 

wysokości 

1,3 m 

Obwód 

pnia 

drzewa 

(cm) 

mierzony 

na 

wysokości 

1,3 m 

Adres 

wydzielenia 

leśnego 

Współrzędne 

geodezyjne 

zgodne z 

PUWG 1992 

Drzewo 

klon jawor 

Harcerski 

jawor 
21 139 278 

17-04-2-07-

32-a-oo 

X 51.788954 

Y 21.901088 

 

4. Adres obiektu: 

a) Gmina: Żelechów; 

b) Nadleśnictwo, leśnictwo, obręb: Nadleśnictwo Garwolin, Leśnictwo, Obręb Malmówka; 

c) Numer ewidencyjny działki według ewidencji gruntów: nr 207, adres administracyjny 

140314_5.0003.207. 
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Położenie pomnika przyrody  

 

Legenda: 

 

 

 

 

 

Lokalizacja pomnika przyrody  

 

Załącznik nr 4 

do uchwały nr XL/291/2022

Rady Miejskiej w Żelechowie

z dnia 27 kwietnia 2022 r.
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