
Projekt  
Uchwała Nr       /       / 2022 

Rady Miejskiej w Łomiankach 
z dnia ………………..……. 2022 r. 

 
 

w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego polegającej 
na budowie sieci kanalizacji sanitarnej we fragmentach ul. Łużyckiej 
w Łomiankach Dolnych, znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie 2 drzew uznanych 
za pomniki przyrody.  
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.2022, poz. 559) w związku 
z art. 44 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, 
co następuje: 

 
§ 1. 

 
Uzgadnia się realizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie sieci kanalizacji 
sanitarnej we fragmentach ul. Łużyckiej w Łomiankach Dolnych, na działkach nr ewid. 227, 
715/3, 1235 obręb geod. 0010 Łomianki Dolne, w bezpośrednim sąsiedztwie 2 drzew 
uznanych za pomniki przyrody: 

1) 1 wierzba biała, uznana za pomnik przyrody uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach 
nr XXIX/260/2020 z dnia 29 października 2020 roku; 

2) 1 topola czarna, uznana za pomnik przyrody uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach 
nr XXIX/260/2020 z dnia 29 października 2020 roku; 

 
§ 2. 

 
Szczegółowe warunki realizacji inwestycji o której mowa w § 1 znajdującej się w zasięgu 
oddziaływania na ww. pomniki przyrody określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
Lokalizacja pomników przyrody i robót kanalizacyjnych planowanych do wykonania w ich 
obrębie przedstawiają załączniki nr 2, 3 oraz 4 do niniejszej uchwały. 

 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek 
 

§ 4 
 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 



Uzasadnienie 
 

do Uchwały Nr      /       / 2022 
Rady Miejskiej w Łomiankach 

z dnia ………………..……. 2022 r. 
 
w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie 
sieci kanalizacji sanitarnej we fragmentach ul. Łużyckiej w Łomiankach Dolnych, na 
działkach nr ewid. 227, 715/3, 1235 obręb geod. 0010 Łomianki Dolne znajdującej się 
w bezpośrednim sąsiedztwie 2 drzew uznanych za pomniki przyrody. 
 
Rosnąca na wysokości posesji ul. Łużycka 10 wierzba biała oraz rosnąca na wysokości 
osiedla ul. Łużycka 15-17 topola czarna, ze względu na dużą wartość przyrodniczą zostały 
uznane za pomniki przyrody uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach nr XXIX/260/2020 
z dnia 29 października 2020 roku. 

 
Inwestor – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. - planuje budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej we fragmentach ul. Łużyckiej w Łomiankach Dolnych, w bezpośrednim 
sąsiedztwie istniejących drzew pomnikowych – 1 wierzby białej na wysokości posesji 
ul. Łużycka 10 oraz 1 topoli czarnej na wysokości osiedla ul. Łużycka 15-17. 
Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
z 2022r., poz. 916 t.j.), w stosunku do pomnika przyrody mogą być wprowadzone m.in. 
następujące zakazy: 
 niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; 
 wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo 
budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 

 uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 
 dokonywania zmian stosunków wodnych; 

Dodatkowo uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach nr XXIX/260/2020 z dnia 
29 października 2020 roku o uznaniu ww. drzew za pomniki przyrody ustanowiona została 
15-metrowa strefa ochronna wokół przedmiotowych drzew. 
Procedowanie ustanawiania pomnika przyrody zostało w całości przekazane do kompetencji 
rad gmin (art. 44 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody), w związku z powyższym odstępstwa od 
zakazów ustalonych przy ustanawianiu pomnika przyrody również leżą w gestii rady gminy 
(art. 44 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody).  
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. uzyskał 22.03.2017 r. decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej Inwestycji, a 06.02.2018 r. decyzję 
o pozwoleniu na budowę. Zaprojektowana sieć kanalizacyjna, na podstawie przedłożonej 
dokumentacji, będzie przebiegać w bezpośrednim sąsiedztwie drzew pomnikowych i tym 
samym naruszy ww. strefę ochronną. Stosowanie się do wszystkich szczegółowych zaleceń 
przy realizacji inwestycji wyszczególnionych w załączniku do niniejszej uchwały, pozwoli 
uniknąć negatywnych skutków oddziaływania inwestycji na drzewa pomnikowe. W 2022 
roku zlecono wykonanie ekspertyzy stanu drzew. W ekspertyzie nie stwierdzono 
przeciwskazań dla przeprowadzenia inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowych 
drzew metodą bezwykopową oraz częściowo metodą wykopu otwartego w odległości 5 m od 
wierzby białej i 10 m od topoli czarnej. 
Na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody zakazy dotyczące form ochrony 
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 ustawy o ochronie przyrody jest rada gminy.  
Przyjęcie niniejszej uchwały, zezwalającej na prowadzenie prac w obrębie strefy ochronnej 2 
pomników przyrody jest niezbędne do zakończenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
w ulicy Łużyckiej. Niewykonanie odcinków sieci kanalizacyjnej w sąsiedztwie 2 pomników 
przyrody sprawi, iż sieć będzie niekompletna i niezdatna do użytkowania. Powyższe nie 
pozwoli na wystąpienie przez Inwestora do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 
o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie sieci, a tym samym uniemożliwi przyłączenie 
mieszkańców ulicy Łużyckiej do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. 
Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr   /  / 2022 
Rady Miejskiej w Łomiankach 
z dnia …………………….2022 r. 

 
 

Szczegółowe warunki realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci 
kanalizacji sanitarnej we fragmentach ul. Łużyckiej w Łomiankach Dolnych, na 

działkach nr ewid. 227, 715/3, 1235 obręb geod. 0010 Łomianki Dolne znajdującej się 
w bezpośrednim sąsiedztwie 2 drzew uznanych za pomniki przyrody: 

 
1. W ulicy Łużyckiej na wysokości posesji ul. Łużycka 10, sieć kanalizacyjna będzie  

w większości wykonywana metodą bezwykopową za pomocą przecisków, przewiertów 
sterowanych oraz od strony bramy wjazdowej posesji ul. Łużycka 10 w mniejszym 
stopniu, wykopem otwartym (konieczność wykonania odgałęzienia do posesji ul. Łużycka 
10). 

2. W ulicy Łużyckiej na wysokości osiedla ul. Łużycka 15-17, sieć kanalizacyjna będzie  
w większości wykonywana metodą bezwykopową za pomocą przecisków, przewiertów 
sterowanych oraz w mniejszym stopniu, od strony bramy wjazdowej na osiedle 
ul. Łużycka 15-17 wykopem otwartym (konieczność wykonania odgałęzienia do osiedla 
ul. Łużycka 15-17). 

3. W bezpośrednim sąsiedztwie drzew pomnikowych będą wykonane 2 odgałęzienia boczne 
do posesji, niezbędne do ich przyłączenia do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej: 

 5 m od drzewa przy posesji ul. Łużycka 10; 

 10 m od drzewa przy osiedlu ul. Łużycka 15-17. 

Odgałęzienia muszą być wykonywane ręcznie z opcją częściowych prac mechanicznych 
prowadzonych pod specjalistycznym nadzorem dendrologicznym. 

4. Na czas budowy konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie pni drzew pomnikowych 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, np. poprzez ogrodzenie ochronne lub deskowanie. 

5. Niedozwolone jest wykonywanie wykopów otwartych w zasięgu rzutu pionowego koron 
drzew pomnikowych (min. 5 m od krawędzi pnia w przypadku wierzby oraz min. 10 m od 
krawędzi pnia w przypadku topoli), chyba, że wymaga tego wykonanie odgałęzienia 
bocznego do posesji. W takim przypadku prace należy wykonywać ręcznie z opcją 
częściowych prac mechanicznych pod specjalistycznym nadzorem dendrologicznym. 
W przypadku kiedy prace ziemne będą długotrwałe, w wykopie otwartym należy 
zamontować ekran korzeniowy który zabezpieczy korzenie przez uszkodzeniami 

6. Niedozwolona jest ingerencja w system korzeniowy drzew pomnikowych (przycinanie, 
wycinanie korzeni). 

7. W przypadku odkopania korzeni w strefie ochronnej, muszą być one bezwzględnie 
pozostawione i jak najszybciej przysypane ziemią lub odpowiednio zabezpieczone w celu 
zapobiegnięcia przed uszkodzeniem i przesuszeniem.  

8. Prace ziemne nie mogą spowodować zmiany istniejącego poziomu wód gruntowych 
w sposób trwały. Dopuszcza się wykonywanie tymczasowego odwodnienia na czas 
ułożenia rur kanalizacyjnych, posadowienia studni bądź zbiornika przepompowni. 

9. Prace ziemne nie mogą spowodować zmiany rzeźby terenu w zasięgu rzutu pionowego 
koron drzew – pomnika przyrody. 



10. W zasięgu koron i systemów korzeniowych drzew stanowiących pomnik przyrody, 
w promieniu nie mniejszym niż 15 m od zewnętrznej krawędzi pni drzew, nie wolno 
składować materiałów budowlanych, przetrzymywać sprzętu budowlanego oraz 
zanieczyszczać gleby. 

11. Wszelkie prace w zasięgu oddziaływania na pomnik przyrody należy wykonywać pod 
specjalistycznym nadzorem uprawnionego inspektora nadzoru terenów zieleni, inspektora 
nadzoru dendrologicznego lub innej osoby posiadającej kwalifikacje równoważne 
udokumentowane świadectwem lub certyfikatem z udokumentowanym min. rocznym 
stażem pracy na terenach zieleni przy zadaniach o zakresie analogicznym do planowanego 
zamierzenia. Osoba nadzorująca prace musi być zaakceptowana przez Referat Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łomiankach, a po ich zakończeniu musi 
przedłożyć odpowiednio sporządzony protokół z prowadzonego nadzoru. O terminie 
rozpoczęcia prac i pełnionym nadzorze nad prowadzonymi pracami należy powiadomić 
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łomiankach na 
co najmniej 7 dni przed planowanym ich rozpoczęciem. 
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