
                                                                                                                               PROJEKT 

 

                                                     UCHWAŁA   Nr………….. 

                                        R A D Y  M I A S T A  M I L A N Ó W K A 

                                                     z dnia………………..…….r. 

 

w sprawie zniesienia użytku ekologicznego o nazwie „Łęgi Na Skraju”  

 

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

(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 159 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia        

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)       

Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie    postanawia 

znieść użytek ekologiczny o nazwie „Łęgi Na Skraju” ustanowiony Uchwałą Rady Miasta 

Milanówka Nr 231/XXI/2004 r., z dnia 21 grudnia 2004 r. 

 

                                                                   § 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

                                                                   § 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

Przewodnicząca 

Rady Miasta Milanówka 

 

mgr Maria Sobczak 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     UZASADNIENIE 

 

 

Zgodnie z art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody        

(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) zniesienie formy ochrony przyrody następuje 

w drodze uchwały rady gminy po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska. Zniesienie ochrony może nastąpić w razie utraty wartości przyrodniczych lub    

w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego lub zapewnienia bezpieczeństwa 

powszechnego. 

 

Dla użytku ekologicznego „Łęgi Na Skraju”, znajdującego się na terenie działki o numerze 

ewidencyjnym 59/2, w obrębie 06-01, przy ulicy Na Skraju w Milanówku, obowiązującym 

aktem prawnym jest Uchwała Nr 231/XXI/2004 r. Rady Miasta Milanówka z dnia 21 grudnia 

2004 r. w sprawie: ustanowienia użytku ekologicznego „Łęgi Na Skraju”. 

Teren, na którym usytuowany został użytek ekologiczny, znajduje się w bezpośrednim 

sąsiedztwie nowo wybudowanego osiedla TBS, którego to mieszkańcy zwrócili się do 

Burmistrza Miasta Milanówka z petycją odnośnie przekształcenia terenu w/w użytku             

w miejsce użyteczności publicznej służącej rekreacji i wypoczynkowi. 

Pomimo częstych patroli funkcjonariuszy Straży Miejskiej, teren ten jest notorycznie 

zaśmiecany, dewastowany przez osoby trzecie oraz stanowi źródło zagrożenia 

bezpieczeństwa Mieszkańców. 

Dla poprawy bezpieczeństwa Mieszkańców, jak również poprawy estetyki tego miejsca 

lepszym rozwiązaniem byłoby przekształcenie terenu użytku ekologicznego w park miejski, 

w pełni służący społeczności miasta Milanówka. 

Jako miasto-ogród zawsze na pierwszym planie stawiamy na dbałość i szacunek wobec 

przyrody, jednakże ze względu na postępującą urbanizację terenów sąsiednich oraz  

występujące spadki przepływu wody w rzece Rokitnicy, użytek ekologiczny „Łęgi Na 

Skraju” stracił częściowo swoją wartość przyrodniczą, jaką reprezentował w momencie 

obejmowania go ochroną. 

Wobec powyższego Gmina wykonała wstępną koncepcję zagospodarowania niniejszego 

terenu na park miejski, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

Koncepcja zagospodarowania tego terenu nie stanowi zagrożenia dla walorów jakie to 

miejsce posiada. Zakłada wprowadzenie ścieżek, które będą wykonane z materiałów 

wodoprzepuszczalnych (np. nawierzchnie żwirowe), które będą poprowadzone w miejscach 

już istniejących (wydeptanych przez mieszkańców) przejść. Na obrzeżach zostanie 

wprowadzone oświetlenie, w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Zostaną 

wprowadzone elementy małej architektury oraz ścieżki edukacyjne. Należy również 

przeprowadzić pielęgnację roślinności istniejącej jak również wprowadzić roślinność 

związaną z występowaniem  na tym terenie motyli. 

Mając powyższe na uwadze spełnione zostały przesłanki do podjęcia uchwały. 

 

 

 

 

 

 
Przygotowała: Monika Mielcarek 


