
 

UCHWAŁA Nr 299/XXVII/13 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 23 maja 2013 r. 

 

w sprawie  utworzenia na terenie użytku ekologicznego o nazwie „Łęgi Na Skraju” 

ścieżki o nawierzchni żwirowej wraz z oświetleniem  

 

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. 45 ust. 2  pkt 2 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 

Uzgadnia się wykonanie przejścia - ścieżki żwirowej oraz oświetlenia wraz z  ustawieniem 

ławek wzdłuż  rzeki Rokitnicy, na obrzeżach terenu użytku ekologicznego o nazwie „Łęgi Na 

Skraju” ustanowionego Uchwałą Rady Miasta Milanówka Nr 231/XXI/2004 r., z dnia 21 

grudnia 2004 r. (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 6 

dnia 10 stycznia 2005r., pod pozycją 155) 

 

 

                                                                   § 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

                                                                   § 3 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

 

Przewodnicząca 

Rady Miasta Milanówka 

 

mgr Maria Sobczak 

 



UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 45 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody            

(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) mówiącym o realizacji inwestycji celu 

publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody. 

 

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”. 

Wydzielony teren, który jest użytkiem ekologicznym, znajduje się w bezpośrednim 

sąsiedztwie nowo wybudowanych osiedli Towarzystwa Budownictwa Społecznego  

i Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, których to mieszkańcy zwrócili się do Burmistrza 

Miasta Milanówka z petycją odnośnie przekształcenia  w/w użytku w miejsce użyteczności 

publicznej, mogące służyć  rekreacji i wypoczynkowi. Jednocześnie w petycji tej zwrócili 

uwagę na zachwiane bezpieczeństwo poprzez istniejące zarośla i brak programu dla  

przedmiotowego terenu. Ze względu na sugestie i monity  mieszkańców został przygotowany 

projekt uchwały Rady Miasta Milanówka dotyczący zdjęcia ochronności z użytku 

ekologicznego, a tym samym oczyszczenie terenu i zagospodarowanie go w sposób parkowy.  

Pomysł zdjęcia ochronności z użytku ekologicznego „Łęgi na Skraju” nie spotkał się  

ze zrozumieniem przede wszystkim przedstawicieli wielu stowarzyszeń działający na terenie 

miasta.  Z uwagi na fakt, że nie pozostaje bez znaczenia głos mieszkańców, Burmistrz 

zaniechał kierowania do Rady Miasta projektu uchwały dot. zdjęcia ochronności z użytku 

ekologicznego. Tym samym zaczęto podążać w kierunku wyselekcjonowania  ekosystemu  

i wdrożono prace przygotowawcze celem stworzenia programu dla wyżej omawianego terenu. 

Ze względu na fakt, że teren ten jest notorycznie zaśmiecany, a wręcz celowo zasypywany 

wszelkiego rodzaju odpadami,  a fauna i flora wciąż jest dewastowana, pokuszono się  

o przeprowadzenie ekspertyzy, która podpowie  w jakim kierunku podążać aby stworzyć 

indywidualny program ochrony roślin i zwierząt.  

Mając na uwadze nie tylko ochronę dóbr przyrody, ale i bezpieczeństwo człowieka, a przede 

wszystkim mieszkańców została przygotowana koncepcja obrzeżnej żwirowej ścieżki  

z delikatnym, typowo parkowym oświetleniem, która nie będzie zakłócać snu ptaków  

i zwierząt.  

W związku z powyższym, nie naruszając ekosystemu łęgowego, Gmina będzie mogła 

poprawić stan bezpieczeństwa oraz zadbać o estetykę omawianego miejsca. Możliwość 

przeprowadzenia przejścia utwardzonego z nawierzchnią żwirową, przepuszczalną, biegnącą 

wzdłuż rzeki Rokitnicy, jak również rozmieszczenie wzdłuż ścieżki oświetlenia, ustawienie 

ławek nie wchodząc w głąb użytku i nie degradując go, pozwoli na wyeliminowanie  wyżej 

omawianych wad tego miejsca. Warto nadmienić, że prawidłowo wykonana  ścieżka żwirowa 

nie wymaga specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych i porządkowych, a wykonanie jej  

ze szczególną starannością nie wpłynie na zmianę omawianego terenu. Poprzez tak niewielkie 

działania  profilaktyczne, które nie zmienią biegu struktury użytku ekologicznego można 

zapobiegać oraz chronić również wartości nadrzędne jakimi są zdrowie i życie ludzkie. 

Mając powyższe na uwadze spełnione zostały przesłanki do podjęcia uchwały. 
 


