UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia .................... .... r.
w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. 2016 poz. 446) oraz art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 1651 ze zm.).
Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1.
1. Znosi się status pomnika przyrody modrzewia europejskiego (Larix decidua) o obw. 218 cm rosnącego
w zachodniej części działki 1/4 obręb 37 w Piasecznie przy ul. Dworcowej tuż przy granicy z linią
kolejową Warszawa-Radom wymienionego pod lp. 125 Załącznika do rozporządzenia Nr 15 Wojewody
Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na
terenie
powiatu
piaseczyńskiego
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 124, poz. 3630)
2. Zniesienie formy ochrony przyrody drzewa, o którym mowa w ust. 1 następuje z uwagi na konieczność
realizacji inwestycji celu publicznego.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
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UZASADNIENIE
W związku z planowaną realizacją parkingu wielopoziomowego przy stacji PKP w Piasecznie będącą
inwestycją celu publicznego konieczne stało się zniesienie statusu pomnika przyrody modrzewia europejskiego
(Larix decidua) o obw. 218 cm rosnącego w zachodniej części działki 1/4 obręb 37 w Piasecznie przy ul.
Dworcowej tuż przy granicy z linią kolejową Warszawa-Radom wymienionego pod lp. 125 Załącznika do
rozporządzenia Nr 15 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników
przyrody położonych na terenie powiatu piaseczyńskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 124, poz. 3630).
W wyniku przeprowadzonej analizy dostępności gruntów w pobliżu dworca PKP w Piasecznie które
były by odpowiednie do umiejscowienia przedmiotowej inwestycji wykazano, że brak jest alternatywy do
umiejscowienia ww. parkingu wielopoziomowego.
Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2015 r. poz.
1651 ze zm.) ustanowienia lub zniesienia formy ochrony przyrody, takiej jak pomnik przyrody dokonuje rada
gminy w drodze uchwały po uzgodnieniu projektu uchwały z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony
środowiska. Zniesienie formy ochrony przyrody może nastąpić m.in. w razie konieczności realizacji inwestycji
celu publicznego w przypadku braku rozwiązań alternatywnych.
Zgodnie z art. 44 ust. 3a ww. ustawy o ochronie przyrody projekt uchwały został uzgodniony z
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie.
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