
UCHWAŁA Nr V/25ll5
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 4 marca 2015 r.

w sprawi€ pomników przyrody

Na podstawię art' 18 ust' 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 20 13t., poa. 594, poz. 645 i poz. 1 3 l 8, z 20I 4 poz. 37 9 i poz. I 0'12 ) afi . 44 t st. I i 2
oraz ań. 45 ust. l ustawy z dnia ló kwietnia 2004 r' o ochronie przyrody (Dz.lJ' z2O13r.
poz. 62'7 i poz. 628, z20l4r. por.805, poz. 850, poz. 1001, poz. 1002 i poz. 1863),
Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala' co następuje:

$ l. 1' Ustanawia się pomnikami przyrody lastępujące drzewa, rosnące na teręnie
Rawy Mazowieckiej :

l ) dąb szypułkowy ( Quercus robur), rosnący przy Placu Marszałka Piłsudskiego w Rawie
Mazowieckiej na działce o nr ewidencyjnym 265 obrębu 4 Miasta. utworzony
Rozporządzeniem nr l l wojewody skierniewickiego z dnia 7 maja l998 roku w sprawie
uznania za pomniki przyrody,

2) dąb szypułkowy ( Quęrcus robur), rosnący przy Placu Marszałka Piłsudskiego w Rawie
Mazowieckiej na działce o ru ewidencyjnym 265 obrębu 4 Miasta - utwoŹony
Rozporządzeniem nr l1 Wojewody skiemiewickiego z dnia 7 maja 1998 roku w sprawie
uznania za pomniki przyrody,

3) wiąz szypułkowy (Ulmus laevis), rosnący przy ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej na
działce o nr ewidency.jnym 323 oblębu 4 Miasta _ utworzony Rozporządzeniern nf 2
Wojewody Skiemiewickiego z dnia 18 stycznia 1994 roku w sprawie uznania za pomniki
pfzyrody.

4) wiqz szypułkowy (Ulmus laevis), rosnqcy przy ul. Mickiewicza w Rawię Mazowi€ckiej na
działce o nr ewidencyjDym 323 obrębu 4 Miasta. utworzony Rozpożądzenięm m 2
Wojewody Skiemiewickiego z dnia 18 stycznia 1994 roku w sprawie uznania za pomniki
pŹyrody,

5) wiąz szypułkowy ( Ulmus laevis)' rosnący przy ul. Reymonta w Rawie Mazowieckiej na
dzialce o nr ewidencyjnym 788/1, obrębu 4 Miasta .utworzony Rozpon4dzsniem nr 2
Wojewody Skiemiewickiego z dnia 18 stycznia 1994 roku w sprawie uznania zapomniki
przyrody,

2. Drzewa opisane w ust. l podlegają ochronie w celu zachowania ich szczególnej wartości
przyrodnicfęj, kajoblazowej i historycznej.

3. Położenie pomników przyrody, o których mowa w ust. 1 okeś|ają załączniki nr 1.2 do uchwały'

$ 2. Nadzór nad pomnikami przyrody sprawuje Burmistfz Miasta Rawa Mazowiecka'

$ 3. W stosunku do pomników przyrody, o których mowa w s l ust. l, wprowadza się
następujqce zakazy:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania pomników przyrody;
2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
3) umiesrczania tablic reklamowych.

$ .|. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

$ 5. Uchwała wchodzi w zycie po upĘrvie 14 dni
Urzędorł ym Wojertództrła Lódzkiego.
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Za|ączllk nr I
do uchwały nr V/25l2015 r.
Rady Miasta Rawa MMowięcka
z dnia 4 marca 20 1 5 r.

Obiett poddany Narwa pomnika przyrody
obwód

D4b szypułkowy
(Quercus robur)

l ó i30

mi€jskiego przy pl'
Piłsudskiego,
nr ewidencyjny
działki 265' obrębu
4 Miasta

2. Dąb szypułkowy
(Quercus robut

l 8 300

miejskiego przy pl.
Piłsudskiego,
nr e\,ridencyjny
działki 265' obrębu
4 Miasta

3 . wiąz srypułkowy
(Ulmus laevis)

22 318 Rawa Mazowiecką
pas drogowy ulicy
Mickiewicza,
w sąsiedfwie
ogrodzema
przedszkola,
&iałka o nl
ewidencyinym 323

4 . wiąz szypułkowy
(Ulmus laevis)

f2 230
pas drogowy ulicY
Mickiewicza,

działka
ewidencvinvm 323

5 . Wiąz szypułkowy
(Ulmus laevis)

19 155 Rawa Mazowiecka,
pas drogowy ulicy
Reymonta, dzjałka
788
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Załącfn|k nr 2
do uchwały nr V/25l2015 r.
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
r dnia 4 marca 2015r.

L.p. Obiekt poddany
ochronie

wŚpólrzędn€ geod€zyjn€
zgodnie z GSO 2000, strefa 7

współrzędne g€ogra{icztre
rgodnie z SIP

I Drzewo gat' dąb x:5'73'7013,38
y, '7 448441 .83

20"2549L 19',7 0
5IÓ1 6517822.7

) Drzewo gat. dąb x: 5737081,48
yt 1448455,20

20"255104151
51"76585I982

3 Dżewo gat. wiąz x:5'736974,00
yt 7448607,31

20"25',7323309
51"7 649000f7

4 Drzewo gat. wiąz xt 5'736975,01
yt 7448615,44

20.2s7 4407 66
51"764910476

5 Drzewo gat. wiąf x :5736955 ,10
yt 7448679,93

f0"2583',7',7970
5l.',l64',736801
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