
Projekt Uchwały Nr …………………………….. 
Rady Gminy Nadarzyn 

z dnia …………………………………………………. 
w sprawie ustanowienia pomników przyrody 

 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                
( t. j Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 44 ust. 1, 2, 3a i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia                    
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098), po uzgodnieniu                
z  Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie, Rada Gminy Nadarzyn 
uchwala, co następuje: 
 
§ 1.1. Ustanawia się następujące pomniki przyrody: 

1) Sosna wejmutka ( Pinus strobus ) o obwodzie pnia 217, wysokości 30 m, rosnąca                  
w miejscowości Młochów, na działce o nr ewid. 246. 

2) Czereśnia ptasia ( Prunus avium) o obwodzie pnia 160 cm, wysokości 25 m, rosnąca                       
w miejscowości Młochów, na działce o nr ewid. 266. 

2. Drzewa o których mowa w ust. 1 podlegają ochronie w celu zachowania szczególnej 
wartości przyrodniczej, krajobrazowej i edukacyjnej. 
3. Opis oraz położenie drzew, o których mowa w ust. 1 określają karty ewidencyjne pomnika 
przyrody, stanowiące załączniki nr 1-2 do uchwały. 
§ 2. W stosunku do pomników przyrody, o których mowa w § 1, wprowadza się następujące 
zakazy: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu, 
2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby, 
3) umieszczania tablic reklamowych. 

§ 3. Nadzór nad pomnikami przyrody, o których mowa w § 1 sprawuje Wójt Gminy 
Nadarzyn. 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn. 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Załącznik Nr 1 do projektu  

 Uchwały Nr ………………………………… 
                     Rady Gminy Nadarzyn 

                     z dnia ………………………………… 
 
 
 
Karta ewidencyjna pomnika przyrody 
 
Przedmiot ochrony: Drzewo 
Lokalizacja: 
Województwo: Mazowieckie 
Powiat: Pruszkowski 
Gmina: Nadarzyn 
Miejscowość: Młochów 
Działka ewidencyjna: 246 
Nadleśnictwo: Chojnów 
Adres leśny: 17-02-1-06-407-i 
Współrzędne obiektu: 52°02’19.1”N 20°45’54.3”E( układ 1992: X: 465075.23 Y:621028.72) 
 
Właściciel: Skarb Państwa, grunt w zarządzie Nadleśnictwa Chojnów 
 
Opis pomnika: Drzewo o szczególnej wartości przyrodniczej, wyróżniające się wśród innych 
drzew ze względu na obwód pnia, wysokość. 
 
Gatunek: Sosna wejmutka ( Pinus strobus) 
Obwód pierścienicy: 217 cm 
Wysokość: 30 m 
 
Charakterystyka: Drzewo o naturalnym pokroju, posiadające jeden przewodnik z wysoko 
posadowioną nasadą korony – całkowicie osłonięte od wiatru innymi drzewami. Zarówno                 
w strefie korzeniowej, na pniu jak i koronie brak uszkodzeń mechanicznych oraz brak cech 
sugerujących istnienie czynników chorobotwórczych czy zwiększających ryzyko wywrotu lub 
rozłamu. Stan drzewa bardzo dobry.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  



 
Załącznik Nr 2 do projektu  

   Uchwały Nr …………………………………… 
                     Rady Gminy Nadarzyn 

                       z dnia ……………………………….. 
 
 
 
Karta ewidencyjna pomnika przyrody 
 
Przedmiot ochrony: Drzewo 
Lokalizacja: 
Województwo: Mazowieckie 
Powiat: Pruszkowski 
Gmina: Nadarzyn 
Miejscowość: Młochów 
Działka ewidencyjna: 266 
Nadleśnictwo: Chojnów 
Adres leśny: 17-02-1-06-423-b 
Współrzędne obiektu: 52°01’58.5”N 20°46’53.9”E( układ 1992: X: 464470.88 Y:622178.71) 
 
Właściciel: Skarb Państwa, grunt w zarządzie Nadleśnictwa Chojnów 
 
Opis pomnika: Drzewo o szczególnej wartości przyrodniczej, wyróżniające się wśród innych 
drzew ze względu na obwód pnia, wysokość. 
 
Gatunek: Czereśnia ptasia ( Prunus avium) 
Obwód pierścienicy: 160 cm 
Wysokość: 25 m 
 
Charakterystyka: Drzewo o naturalnym pokroju, posiadające jeden przewodnik z wysoko 
posadowioną nasadą korony – całkowicie osłonięte od wiatru innymi drzewami. Zarówno                 
w strefie korzeniowej, na pniu jak i koronie brak uszkodzeń mechanicznych oraz brak cech 
sugerujących istnienie czynników chorobotwórczych czy zwiększających ryzyko wykrotu lub 
rozłamu. Niewielkie uszkodzenie na nabiegu korzeniowym od strony drogi p.poz. – nie 
rzutujące na stan drzewa i bezpieczeństwo w jego otoczeniu.. Stan drzewa bardzo dobry. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 


